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Šiame
numeryje:
Dr. Jonas Adomavičius
tvirtina: valerijonas
tinka ne tik katėms, bet
ir žmonėms.
2 psl.

Kas įpratins lietuvį vėl
skaityti, vedamajame
klausia Danutė
Bindokienė.

3 psl.
Jaunimas - Lietuvos
Katalikų Bažnyčios
ateitis, - Živilė
Makauskienė.

4 psl.
Laiškų autoriai
atkreipė dėmesį į
pasikeitusią „Draugo”
išvaizdą.

5 psl.
Pagaliau paaiškėjo
šeimos dramos
paslaptis: Dramos
sambūris iš Los
Angeles Čikagoje;
gegužės 11d. Jaunimo
centre - tradicinis
Poezijos vakaras su
svečiu iš Lietuvos Sigitu Geda.

Kvietimas į NATO priklauso ne
vien nuo išeivijos
ALGIMANTAS S. GEČYS
Jaučiu pareigą pakomentuo
ti ir papildyti „Draugo” š.m.
balandžio 5 d. laidoje išspaus
dintą B. Nainio straipsnį
„Paskutinis
darbymetis?”.
Vertinu B. Nainio politinį pas
tabumą, jo neeilinį pažinimą
NATO plėtros proceso, ilga
metį buvimą akcįjos žmogumi.
Užkliūva tačiau man, kaip
JAV Lietuvių Bendruomenės
vadovui, JAV LB-nei ir ALTui
autoriaus statomi įpareigoji
mai ir priskiriama atsakomy
bė už Lietuvos pakvietimą į
NATO sudėtį. Jaučiuos šukuo
jamas prieš plauką, kai B.
Nainio teigiama „ — tokiam
uždaviniui atlikti reikia no
rinčių dirbti vadų” arba, kitoje
vietoje, „...: uždavinys turi bū
ti vykdomas pačių vadų koor
dinuojamu ir dirbamu darbu”.
Noriu tikėti, kad tiek JAV LB
Visuomeninių reikalų tarybai
vadovaujantis Algirdas J. Ri
mas, gausūs tos LB tarybos
nariai, LB apygardų ir apylin
kių pirmininkai, Centro ir
Rytų valstybių NATO koalici
nei grupei vadovaujanti Regi
na Narušienė, pagaliau ALTo
ir JAV LB valdybų pirminin

LR ambasados nuotr.: (iš kairės) Lietuvos ambasadorius JAV-se Vygaudas Ušackas, JAV senatorius Carl Levin,
LR garbės konsulas Detroit, MI, Jurgis Jurgutis, LR URM sekretorius Neris Germanas.

kai — Saulius Kuprys ir Algi
mantas S. Gečys — yra ne tik
„norintys dirbti”, bet ir parei
gos neatsisakantys ir veiklą
koordinuojantys vadovai.
Skaitant B. Nainio straips
nį, susidaro įspūdis, kad,tik

Premjero asmeninis gyvenimas
tapo „vieša paslaptimi”
Vilnius,

Sportas

taip ir ateityje materialiai
rūpinsiuosi savo buvusia žmo
na.” Šeimyninius santykius su
K. Butrimiene, kuri taip pat
yra išsiskyrusi, A. Brazauskas
teigia ketinąs įteisinti arti
miausiu metu.
Šeštadienio rytą dar būdami
Egipte 69 metų Lietuvos
premjeras Algirdas Brazaus
kas ir jo palydovė 53 metų
Kristina Butrimienė sužinojo,
kad apie jų slaptas atostogas
prie Raudonosios jūros jau
žino visa Lietuva. „Lietuvos
rytas” ne tik pranešė apie tai,
bet ir išspausdino šios poros
nuotrauką iš Hurgados kuror
to paplūdimio.
G. Kirkilas paaiškino, kad
perskaitė šį pareiškimą kaip
žmogus, atsakingas už infor
maciją, tuo labiau, kad prem
jerui tai nėra lengvos aplin
kybės.
Nukelta į 2 psl.

Pasaulio naujienos

* „Lietuva negali likti
sklypininku tauta”, pareiš

kė prezidentas Valdas Adam
kus, pridurdamas, kad prie so
vietinių ekonominio reguliavi
mo svertų valstybė grįžti ne
gali.
* NATO reikalu komisija
ragina politikus nespeku

liuoti žydų ir kitų tautinių
mažumų temomis.
* įslaptintos informacijos
apsauga Lietuvoje atitinka

NATO reikalavimus, pareiškė
NATO Saugumo biuro vado
vas Wayne Rychak.
* Rusija netikėtai atnau
jino griežtas sankcijas Lie

tuvos vežėjams — jiems vėl
įvesta privaloma muitinės pa
lyda.
* Aplinkos ministro Arū
no Kundroto paraginta,

Klaipėdos apskrities vadovybė
atšaukė savo įsakymą, lei
džiantį skirstyti pajūrio žemę.
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balandžio 15 d.
(Elta)
—
Seimo
Socialdemok
6 psl.
ratinės koalicijos frakcijos In
formacijos centro vadovas
Gediminas Kirkilas normaliai
Singapūras. Lietuvos šokė vertina partįjos vadovo, prem
jai Donatas Vėželis ir Lina jero Algirdo Brazausko nuos
Chatkevičiūtė, atstovaujantys tatą dėl jo asmeninio gyveni
Kauno
„Sūkurio”
klubui, mo. Pirmadienį spaudos kon
Tarptautinės sportinių šokių ferencijoje Seime G. Kirkilas
federacijos pasaulio varžybose perskaitė premjero Algirdo
Singapūre klasikinių Šokių Brazausko pareiškimą, ku
programoje iškovojo I vietą. riame jis pareiškė nesąs nusi
Pretoria. Olimpinis disko žengęs viešumo reikalavi
metimo čempionas Virgilįjus mams dėl trumpalaikių atos
Alekna tarptautinėse lengvo togų ir artimiausiu metu žada
sios atletikos varžybose Pre įteisinti šeimyninius santy
toria (Pietų Afrika) užėmė IV kius su Kristina Butrimiene.
vietą.
Pranešime spaudai teigia
Augusta, Georgia (JAV). ma, jog A. Brazauskas yra ofi
Balandžio 14 d. Augusta Na cialiai išsiskyręs su savo
tional Golf Club golfo žaidėjas žmona Julįja: „Šį man ir mano
26 metų Tiger Woods trečią šeimai nelengvą žingsnį esu
kartą užsivilko žalią švarką — padaręs anksčiau, tačiau to
golfo čempiono apdovanojimą. neskelbiau. Kaip ir iki šiol,
Čempionu T. Woods buvo ta
pęs 1997 ir 2001 metais.

Naujausios
žinios

ILLINOIS 60629

(Remiantis AFP, Reuters, AP, lnterfax, ITAR-TASS, BNS
žinių agentūrų praneiimais)

EUROPA

Londonas. Britanįjos gyny

bos ministerįja išslaptino do
kumentus, kuriuose aiškina
ma atominės bombos gamyba,
ir dabar jais gali pasinaudoti
bet kokie teroristai, pirma
dienį paskelbė „The Daily Telegraph”. Per pastaruosius 5
metus išslaptintuose doku
mentuose smulkiai aiškina
ma, kaip praėjusio amžiaus 3jo ir 4-jo dešimtmečių sandū
roje buvo gaminama pirmoji
Britanįjos atominė bomba
„Žydrasis Dunojus”. Juose pa
teikiamas sudedamųjų dalių
sąrašas, įskaitant reikalingą
plutonio kiekį, bei aiškinimai,
kaip paskatinti grandininę
reakciją. Britanijos branduo
linėje programoje dirbęs inži
nierius teigė, jog paaiškinimai
gali padėti teroristams sukur
ti atominės bombos užuomaz
gas.

Briuselis. Europos Sąjun
gos vyriausiasis už plėtrą at
sakingas pareigūnas pirma
dienį atmetė būgštavimus,kad
15 valstybių gali nepavykti
laiku įgyvendinti plano ir pri
imti iki 10 nauju narių. ES
siekia užbaigti derybas dėl na
rystės su kandidatėmis iki šių
metų pabaigos ir naująsias
nares priimti 2004 m., tačiau
ji vis dar neįveikė kelių su
dėtingų kliūčių, įskaitant su
sitarimą dėl išmokų naujųjų
narių ūkininkams. „Manau,
kad politinė valia (ES šalyse)
yra pakankamai stipri, ma
nau, kad pasiryžimas yra la
bai tvirtas. Atidėlioti visiškai
neįmanoma”, sakė ES komisa
ras plėtrai Guenter Verheugen.
Belgradas. Keli karo nusi
kaltimais apkaltinti serbai
yra pasirengę pasiduoti Jung
tinių Tautų karo nusikaltimų
tribunolui. Su vyriausybės

Nr.73
Kaina 50 c.

Lietuvos garbės konsulų JAV
akiratyje — parama NATO
narystei
Vašingtonas, 2002 m. ba
landžio 11-13 d. — 2002 m.
balandžio 10-13 dienomis Va
šingtone lankėsi URM sekre
torius N. Germanas, kuris
domėjosi JAV diplomatų ren
gimo patirtimi bei politikų
nuotaikomis artėjant NATO
aukščiausio lygio susitikimui
Prahoje. Vašingtone N. Ger
manas susitiko su JAV Vals
tybės departamento sekreto
riaus padėjėjo pavaduotoja
Europai Heather Čonley, JAV
Valstybės departamento sek
retoriaus padėjėjo pavaduoto
ju personalo reikalams John
Cambell, JAV diplomatų tar
nybos instituto direktoriaus
pavaduotoju Barry L. Wells.
Jis taip pat drauge su Lietu
vos ambasadoriumi JAV Vygaudu Ušacku susitiko su
JAV Senato ginkluotoj ų pąjėgų komiteto pirmininku Carl
Levin, senatorium Conrad
Burns bei JAV Atstovų rūmų

nariu Joseph Knollenberg.
Balandžio 11-12 d. Lietuvos
ambasadorius JAV Vygaudas
Ušackas bei Lietuvos garbės
konsulas Michigano valstijoje
George A. Jurgutis Vašing
tone susitiko su Michigano
valstįją atstovaujančiais JAV
senatoriais Debbie A. Stabenow bei Carl Levin. Susi
tikimai su JAV senatoriais
įvyko Lietuvos ambasadoje
JAV įvyksiančio LR garbės
konsulų JAV pasitarimo rė
muose. Susitikime su šen.
Carl Levin taip pat dalyvavo
šiuo metu Vašingtone besilan
kantis URM sekretorius Neris
Germanas.
Susitikimų metu abu JAV
senatoriai pažadėjo paremti
Baltįjos valstybių narystę
NATO.
LR ambasadoje JAV buvo
surengtas Lietuvos
garbės
konsulų pasitarimas, kuriame
Nukelta į 2 psl.

miantį vaidmenį turi visa eilė
Lietuva siūlo kurti bendrą ES
svarbių veiksnių. Dažnai man
sienų priežiūros tarnybą
prisimena girdėtas vienos išei
vijos aktyvistės pareiškimas
Briuselis-Vilnius, balan dieną Europos politikos stu
Lietuvos Seimo nariui — „Išei džio 15 d. (Elta) — Užsienio dįjų centre Briuselyje sureng
vija Lietuvą atves į NATO!” reikalų viceministras Rytis toje diskusįjoje.
(Nukelta į 3 psl.) Martikonis Konvento dėl ES
Konventą dėl ES ateities su
ateities sesijoje pasiūlė sukur daro ES valstybių narių ir
Landsbergis perspėjo dėl
ti bendrą ES sienų priežiūros valstybių kandidačių, taip pat
tarnybą.
ES institucįjų atstovai. Vasa

nuo JAV LB-nės ir ALTo pri
klausys NATO plėtros klausi
mo „Freedom Consolidation
Act" JAV Senate priėmimas.
Iš esmės NATO plėtros klausi
mu ir Lietuvos valstybės pa
kvietimo į NATO sudėtį le

V.
Rusijos ir ES susitarimų
balandžio 15 d.
(Elta) — Tėvynės sąjungos
(Lietuvos konservatorių) są
jungos vadovas, Seimo narys
Vytautas Landsbergis yra su
sirūpinęs tuo, kad Rusija ir
Europos Sąjunga bando, jo
nuomone, susitarti dėl Lietu
vos už Lietuvos nugaros.
Pasak V. Landsbergio, Lie
tuva niekada nesutiks, kad jos
narystės ES sąlygas nusta
tinėtų Rusija. Jeigu Rusija ne
gali pateikti reikalavimo tie
siai iš Maskvos, tai, atrodo,
bando pateikti per Briuselį,
pastebėjo pirmadienį spaudos
konferencįjoje V. Landsbergis.
Jo nuomone, susitarimai,
kurie susiję su Lietuva ir pa
daromi Lietuvai nedalyvau
jant, yra tiesiog neteisėti.
Konservatorių vadovas paste
bėjo, kad Lietuvą bandoma
įvelti kaip kaltininkę, kad jai
Vilnius,

atstovais dėl savanoriško pa
sidavimo, be kitų, tarėsi buvęs
Jugoslavijos vicepremjeras Nikola Sainovič, pažymėjo Serbi
jos teisingumo ministras.

įstojus į ES kažkas pablogės
Karaliaučiaus
gyventojams.
Pasak jo, Rusija bando su ES
avansu susitarti dėl kažkokio
režimo, nespręsdamos klausi
mo dėl Karaliaučiaus krašto
statuso, o bandydamos spręsti
klausimą dėl Lietuvos statuso
ir Lietuvai nedalyvaujant.
Konservatorių partįjos pir
mininkas savo pareiškime
„Dėl spekuliacįjų Kaliningra
do problema” yra pažymėjęs,
kad „Rusijos politinė mašina
paleidžiama apsunkinti klau
simą dėl Europos Sąjungos”.
„Visko praeityje esame ma
tę, tačiau neįmanoma įsivaiz
duoti, kad šiandien kuris nors
Europos komisaras, atvykęs į
Kaliningradą ar į Maskvą, su
tiktų tapti naujuoju Ribentro
pu”, pažymima V. Landsber
gio pareiškime.

AFGANISTANAS

Kabulas. Pirmadienį per
sprogimą netoli Kandaharo
Afganistano pietuose žuvo ma
žiausiai trys amerikiečių ka
~~
JAV
n
reiviai, o dar keli kariai buvo
Vašingtonas.
Jungtinės sužeisti, sakė JAV gynybos
Valstijos, kurios nepasmerkė pareigūnai. Pentagonas atsi
Venezuelos prezidentą Hugo sakė nurodyti žuvusiųjų ir su
Chavez nušalinusio karinio žeistųjų skaičių, tačiau minėti
perversmo, sekmadienį jo grį pareigūnai, prašę neskelbti jų
žimą į valdžią pasitiko griežtu pavardžių, remdamiesi pra
perspėjimu, kad jo politika ne diniais pranešimais kalbėjo
veikia ir kad jis turėtų labiau apie mažiausiai tris žuvusius
galvoti apie savo liaudį. „Ti karius. Iki šio įvykio Afganis
kiuosi, kad Hugo Chavez at tane ar gretimose valstybėse
sižvelgs į jo liaudies jam per per karinę kampaniją prieš
duotą perspėjimą, kad jo poli „al-Qaeda” bei talibų kovoto
tika netarnauja Venezuelos jus žuvo 32 Amerikos karei
liaudžiai”, per NBC naujienų viai.
laidą „Meet The Press” sakė
ARTIMIEJI RYTAI
JAV patarėja nacionalinio
Jeruzalė. Izraelio ministras
saugumo klausimais Condo
leezza Rice. Kairiųjų pažiūrų pirmininkas Ariel Sharon ir
H. Chavez vadovauti valstybei JAV valstybės sekretorius Co
sugrįžo sekmadienį, dėl masi lin Powell Tel Avive sekma
nių protestų ir jam lojalių ka dienį per derybas, vykusias už
riškių maišto žlugus pereina uždarų durų, aptarė A. Sha
mąja! vyriausybei, kuri buvo ron pasiūlymą surengti JAV
sudaryta po penktadienio per globojamą konferencįją dėl tai
kos regione. „Mes toliau svarsversmo.

Įvertinant tai, jog netrukus
Lietuvos sienos taps rytinėmis
Europos Sąjungos (ES) sieno
mis, Lietuvai svarbi tolesnė
užsienio politikos, saugumo,
teisingumo ir vidaus reikalų
integracįja. Šiais klausimais
galėtų būti daugiau bendros
veiklos ES lygiu, pavyzdžiui,
galėtų būti sukurta bendra ES
sienų priežiūros tarnyba, teigė
R. Martikonis Briuselyje.
„Taip pat yra svarbu, kad
gilesnė ES geros kaimynystės
politika būtų pagrįsta atvirais
ir draugiškais santykiais su
rytiniais kaimynais, todėl tu
rime kalbėti apie efektyvią ir
tuo pačiu kaimynams drau
gišką sieną”, kalbėjo Lietuvos
pareigūnas. Kokį ypatingą
dėmesį Lietuva skiria ES vi
daus ir išorės saugumo politi
kai, viceministras R. Martiko
nis taip pat išdėstė tą pačią

rio pabaigoje darbą pradėjusio
Konvento pagrindinis tikslas
— per metus pateikti siūly
mus dėl to, kaip ES turėtų
veikti priėmusi naujas nares.

tėme kelius pasiekti taiką
tarp Izraelio ir jo kaimynų bei
visame Artimųjų Rytų regio
ne”, teigė A. Sharon po susiti
kimo su C. Powell, kuris atvy
ko į regioną pamėginti sustab
dyti besiplečiantį smurtą.
„Konferencįją globotų Jung
tinės Valstijos. Ši mintis JAV
yra priimtina, todėl, many
čiau, jog artimiausiu metu
konferencįją tikrai įvyks”, pri
dūrė A. Sharon. Palestiniečių
derybininkas Saeb Erekat A.
Sharon idėją pavadino „laiko
gaišinimu”, teigdamas, jog Iz
raelis turėtų pritarti arabų
valstybių viršūnių susitikime
pasiūlytam planui, pagal kurį
žydų valstybei normalūs san
tykiai siūlomi mainais į visiš
ką atsitraukimą iš teritorįjų,
užimtų per 1957 metų Arti
mųjų Rytų karą.
Betliejus. Pirmadienį prie
Viešpaties gimimo bažnyčios
Betliejuje Vakarų Krante kilo
susišaudymas, kurio metu bu
vo sužeisti trys žmonės — pa
lestinietis ir du izraeliečiai.
Tiek palestiniečiai, tiek izrae
liečiai neigia pradėję šaudyti

pirmieji. Betliejaus guberna
torius Mohammedas Al Madani, kuris yra apsiaustoje baž
nyčioje kartu su kitais civiliais
paleistiniečiais, keliais dvasi
ninkais, vienuoliais bei 200
kovotojų, sakė, kad izraeliečių
snaiperis į koją sužeidė vieną
palestinietį.

Kalbėdamas apie ekonomi
kos raidą ES, Lietuvos vyriau
sybės atstovas R. Martikonis
pabrėžė, jog „sanglaudos poli
tika bei solidarumas yra investicįjos, kurios didina ES
kaip visumos konkurencin
gumą pasaulyje”. Pasak diplo
mato, ES ir toliau pirmumą
turėtų teikti politikos sritims,
kurios skatina socialinę ir
ekonominę sanglaudą bei ma
žina valstybių narių gyvenimo
lygio ir raidos skirtumus.
Viceministras taip pat sakė,
kad „ES žemės ūkio politika
turi išlikti bendra, kad palai
kytų pusiausvyrą tarp ekono
minių ir socialinių pokyčių
kaime”.

Anliarabiškos demonstracijos
New York'e
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VALERIJONAS NE TIK KATEI, BET IR
TAMSTAI
JONAS ADOMAVIČIUS, M.D.

Kas nežino valerįjono lašų.
Po kaimus keliaują kromel
ninkai apgaudinėdavo. Žmo
nės skundėsi, kad jų duoti va
lerijono lašai sušalo — vadina
si, tai nebuvo alkoholinė iš
trauka iš valerįjono šaknies.
Dabar grįžta žmonės prie
žolelių malonės. Susipažinki
me su dabartinio mokslo valerįjonine praeitimi.
Valerijonas (Valeriana officinalis) yra daugiametis auga
las Šiaurinėje Amerikoje ir
Europoje. Jo šaknų ištrauka
laikoma raminančiu vaistu.
Juo gydoma nemiga ir baimin
gumas.

Valerijono veikla

Daugiau negu šimtas che
mikalų surasta valerijono šak
nyse. Iš jų fiziologiškai svar
būs yra iridoidai (valepotriatai), gryni aliejai ir valereninė
rūgštis.
Pirmas jo poveikis yra nura
minimas, miego sužadinimas
ir jo prailginimas. Tas pasie
kiama, smegenyse sutrukdant
enzimų sukeliamą skilimą yaminobutyrinės rūgšties. Ant
rasis jo poveikis yra sužadi
nimas tulžies tekėjimo, krau
jospūdžio sumažinimas, atpa
laidavimas žarnyno raumenų
ir priešbakterinė veikla.
Kliniški tyrimai nurodė, kad
nemiegaliams geriau veikia
valerįjonas, negu normaliai
miegantiems. Taip pat žino
ma, kad valerijonas nepadeda
staiga, bet geriausiai veikia jį
imant vakarais per dvi-ketu

rias savaites.
Valerįjonas dažnai imamas
su kitomis žolelėmis, kaip su
80 mg lemon balm (melissa officinalis). 160 gm valerijono
yra taip pat veiksminga kaip
ir 0.125 mg vaisto Triazolam,
gydant vidutinę nemigą. O valerįjoną imant kartu su kan
čios gėle (Passiflora incamata)
ar su Švento Jono šaknim
(Hypericum perforatum), jis
padeda, gydant lengvą ar vi
dutinį baimingumą, kartais
dar geriau ir su mažesniais
negerumais
negu
vaistai
chlorpromazine ar diazepam.
Valerijonas sukelia lengvą
galvos skausmą ar rytinį mie
guistumą 3.3 proc. jį priiman
tiems. Jis netrukdo kitiems
vaistams ir nežinomas jo
kenksmingumas.
Valerijono dražė yra 300 ar
600 mg jo šaknies ištraukos —
ekstrakto, turinčios ne mažiau
0.5 proc. svarbių aliejų ir ima
mas pusvalandį ar dvi valan
das prieš atsigulant. Vaikai 612 metų gali imti pusę suau
gusiojo kiekio. Dėl baimingu
mo imama po 150-300 mg ry
tais ir po 300-400 mg vaka
rais.
Todėl visiems patariama im
ti dėl lengvos chroniškos ne
migos — tik niekada neimti
dėl staigios nemigos. Valerijo
nas gali būti naudingas, jį
imant su kitomis žolelėmis dėl
lengvo ar vidutinio baimingu
mo — „arudety”.
Šaltinis: „Hospital Practice”.
July 15, 2001.

ŠIRDIES ARTERIJŲ KAMŠČIAI (2)
JONAS ADOMAVIČIUS, M.D.

Jau yra žinomi širdies arte
rijų kamščiai — juos žinoda
mi, galime sėkmingai jų iš
vengti. Štai jie: 1. tabako dū
muose esą laisvi radikalai
(free radicals); 2. chemikalo
homocysteino gausa; 3. cukra
ligė; 4. apdeginti riebalai; 5.
padidintas kraujospūdis; 6.
pakitę ir pagausėję kraujo rie
balai.
Visi jie sutartinai sužeidžia
arterįjos vidinę sienelę. Tada
vystosi arterijos sienelės sustangrėjimas ir jos spindžio
susiaurėjimas.
Sienelės sužeidimas gali bū
ti dvejopos rūšies:
1. pastovus: liesas ir mažai
turįs ląstelių;
2. nepastovus: riebus ir bal
tų kraujo kūnelių pilnas —
greitai plyštąs.
Tada atsiranda nereguliarus
ritmas, kamščių nuėjimas to
lyn, nepastovi angina, širdies
ataka ir staigi mirtis. Minėtas
viduržemiškas maistas, liesas
gyvuliniais riebalais (prisotin
tais) ir „polyunsaturated” rie
balais, yra geriausias širdžiai
apsaugoti skydas.
Mat, maiste esą gyvuliniai
riebalai greitai patenka į priskretimus arterįjose ir sužadi
na plyšimus, o augaliniai
maiste riebalai apmalšina mi
nėtus plyšimus.
Tas tyrimais išaiškinta ir
minėtos Lyon dietos pateikta
kaip širdies apsauga. Jau tas
riebios žuvies du ar triskart
per savaitę valgymas žymiai
sumažina sergamumą širdimi.
Tokį sumažinimą teikia žuvy
je esama omega — 3 riebalinė
rūgštis. O kai prie jos dar ir
vitaminas E (300 mg kasdien)
prijungiamas — tada apsauga
nuo staigios širdimi mirties
atsiranda, nes šalinamas esti
Širdies ritmo sutrikimas.
Ištirtas ir vaistas, mažinan
tis cholesterolį kraujyje (Propasftn) — jis panašiai saugo

širdį, kaip ir minėti žuvies rie
balai, tik pastarieji yra daug
pigesni. Jie net 50 proc. tolina
staigią mirtį, ko joks vaistas
nesuteikia tokio gėrio. Dar to
negana — žuvis saugo širdį ir
nuo staigios mirties.
Naujieji tyrimai nurodo, kad
ir vitaminas E 35 proc. saugo
širdį nuo staigios (bet ne nuo
nestaigios) širdies mirties.
Dabar nėra jokios abejonės,
kad minėtas viduržemiškas
maistas — taip yra ir Alvudo
seniai patariamas — tvirtai
saugo širdį nuo jos arterijų
priskretimo ligos. Tik dar ne
žinoma, kiek toje širdies ap
saugoje prisideda žuvies rie
baluose ir vaisių — daržovių
gausoje esą baltymai ir ele
mentai kaip cinkas, magnis ir
selenis.

Alvudo maistas visų
širdžių vaistas
Dabar jau yra ištirtas širdį
saugąs minėtas Viduržemio
jūros šalių žmonių maistas,
turįs daug javainių, ypač kvie
tinių, daug vaisių, daržovių (ir
riešutų). Ne kitoks yra mūsiš
kiams patariamas ir Alvudo
maistas, tik jis yra gerokai
anksčiau lietuviams pataria
mas.
Jo visi ir visos prisilaiky
kime, nes jis yra gausus folatais, — kurie naikina baisų
širdies priešą — kraujyje tū
nantį homocysteiną.
Mat, daugiau negu 40 gerai
atliktų tyrimų (išskyrus tik
kelis) tvirtina, kad vidutinė
homocysteino gausa kraujyje
nepriklausomai nuo kitų šir
dies priešų, sirgdina širdį —
nuodija arterįjas ir venas.
Yra tyrimų, nurodančių, kad
homocysteino gausa naikina
kraujyje folatus, vitaminus
B-6 ir B-12. Gi, vieni folatai ar
kombinacijoje su B-6 ir B-12
normalizuoja
homocysteino

Vyriausia redaktore - Danute Bindokienė
Administratorius - Valentinas Krumplis
Moderatorius - kun. Viktoras Rimšelis

Šešias sudėtingas kelio sąnario operacijas kartu su kauniečiais ortopedais traumatologais atliko Švedijos
Malmės universitetinės ligoninės gydytojai. Eltos nuotrauka.

Buvęs centristu vadovas buria
savo frakciją partijoje

Vilnius,

balandžio 15 d.
(BNS) — Lietuvos centro są
jungoje (LCS) ryškėja skilimo
ženklai. Buvęs centristų vado
vas Romualdas Ozolas kitą
savaitę partijoje žada įkurti
Nuosekliųjų centristų frakciją,
rašo „Respublika”.
R. Ozolas jau išplatino krei
pimąsi į partijos narius, ragin
damas juos prisidėti prie šio
pasiūlymo ir tapti nuosekliai
siais centristais. Iš kreipimosi
aiškėja, kad R. Ozolas tikisi
sutelkti partijos narius, ku
riems nepatinka dabartinės
LCS vadovybės suartėjimas su
Lietuvos liberalų sąjunga.
Liberalai ir centristai aukš
čiausiu lygiu jau iš principo
sutarė siekti glaudesnio ben
dradarbiavimo tiek partįjų
lygmeniu, tiek Seime. Kol kas
partijų vadovai žada sudaryti
bendrą frontą būsimuose savi
valdybių rinkimuose ir paragi
no partijų skyrius stengtis su
daryti bendrus rinkimų są
rašus.
Dienraščio teigimu, neatme
tama ir partijų susįjungimo
galimybė. Liberalų ir cent
ristų vadovai teigia, jog savi
valdybių rinkimai taps savo
tišku patikrinimu, ar šis su
sijungimas yra įmanomas.
Apie galimą susijungimą cent
ristai ir liberalai pradėjo
kalbėti, kai sugriuvo Naujo
sios politikos koalicija ir abi
partijos atsidūrė opozicįjoje.
Tuo tarpu R. Ozolas visuo
met prieštaravo šiai idėjai.
„Frakcija kuriama tam, kad
būtų juridiškai garantuotas
partijos išlikimas”, teigė jis.
„Iki šiol apie galimą centristų
ir liberalų susijungimą buvo
tik kalbama. Tačiau kai da
bartinis partijos pirmininkas
Kęstutis Glaveckas viešai pa
reiškė, jog liberalai ir centris
tai susijungs iki 2004-ųjų Sei
mo rinkimų, man nebeliko
kiekį. O mažas kiekis folatų
kraujyje tiesiogiai didina pa
vojų širdžiai.
Dar to negana. Folinė rūgš
tis atstato arterijų sieneles,
kurias sugadina per gausus
kraujyje cholesterolio kiekis.
Už tai, manau, kad viduržemiško — taigi ir Alvudo, mais
to vertė glūdi folinės rūgšties
gausume.
Taip ir išeina, kad Alvudo
maistas yra daugeriopai maži
nąs širdimi sergamumą ir
mirtingumą, saugo nuo kai
kurių vėžių ir, aišku, smege
nis nuo paralyžiaus. Žinoma,
tokią apsaugą apturi tik minė
to maisto kramtytojai ir jo to
kio skrandžiui patiekėjai. Sėk
mės!
Šaltinis:
„Comprehensive
Therapy” Winter 2000, vol. 26,
No. 4

tvirtino, jog frakcija egzistuos,
kol iš partijos vadovybės bus
sulaukta aiškaus pareiškimo,
abejonių, kad tai rimtas reika kad centristai liks savaran
kiška politinė jėga.
las”, sakė R. Ozolas.
Dabartinis CS vadovas Kęs
Jis informavo jau surinkęs
27 partįjos narių parašus dėl tutis Glaveckas tvirtino, kad
frakcįjos steigimo. Pagal Cent naujoji frakcija nereikš galimo
ro sąjungos įstatus, frakcįją partijos skilimo, ir priminė,
partįjoje gali įkurti 25 partįjos kad LCS jau egzistuoja kelios
nariai. „Taigi jau dabar yra frakcijos. Tuo tarpu kitų par
pagrindas teikti pareiškimą tįjų praktika rodo, jog frakcįjų
partįjos vadovybei, kad ši atsiradimas partijos viduje
svarstytų frakcįjos įregistra baigiasi tos partijos skilimu.
vimo klausimą”, sakė R. Ozo Taip atsitiko Socialdemokratų
partijoje, Lietuvos liberalų są
las.
Buvęs partįjos pirmininkas jungoje.

Lietuvos žydai pareiškė
solidarumą kovojančiam
Izraeliui

Vilnius,

balandžio 15 d.
(BNS) — Lietuvos žydai, sek
madienį susirinkę į mitingą
savo bendruomenės salėje, pa
reiškė solidarumą kovojan
čiam Izraeliui. „Pasaulis ty
lėjo, kai vos ne kasdien viešo
se vietose vyko kruvini išpuo
liai, nusinešę nekaltas aukas,
tačiau prabilo, kai Izraelio
valstybė ėmėsi užkirsti jiems
kelią”, sakė prieš kelerius me
tus iš New York’o į Vilnių per
sikėlęs rabinas Shalom Ber
Krinsky.
Jo teigimu, pasaulis protes
tuoja, kad apgultyje atsidūrė
krikščionių bažnyčia, iškilusi
toje vietoje, kur gimė Kristus,
bet tyli, kad šią šventovę
išniekino joje užsiblokavę 200
palestiniečių. „Per visą ketu
rių tūkstantmečių savo istorįją žydų tauta vis būdavo pul
dinėjama galingų
priešų,

* Elta gavo Lietuvos li
beralų sąjungos (LLS) narės

tačiau išstovėjo, nes ir mirtino
pavojaus akivaizdoje likdavo
ištikima savo tikėjimui bei na
cionalinei savimonei. Su Dievo
pagalba ji išstovėdavo, atsta
tydavo savo šventoves bei ap
gindavo savo garbę”, sakė ra
binas.
„Visi per dabartinę teroro
bangą žuvę ar sužeisti izrae
liečiai — moterys ir vyrai, jau
ni ir pagyvenę, vaikai ir sene
liai yra mūsų broliai ir se
serys”, teigė dvasininkas.
Kalbėjusieji per mitingą at
kreipė dėmesį į tai, kad situacįja Izraelyje pasinaudojo kai
kurios antisemitinės jėgos Lie
tuvoje, suaktyvinusios savo
veiklą. Buvo pastebėta, jog at
kirčio jos beveik nesulaukia,
nors yra ir išimčių.
Susirinkusieji nutarė infor
muoti Izraelio ambasadą Bal
tijos valstybėms apie Lietuvos
žydų atjautą savo istorinei
tėvynei.

Laimos Juozaitienės pareiški
Lietuva siūlo savo
mą, kuriuo ji kreipiasi į LLS,
patirtį Kaukazo
prašydama nuo šeštadienio
sustabdyti savo narystę šioje
valstybėms
partijoje. Pareiškime rašoma:
Europos Tarybos Ministrų
„Šį sprendimą sąlygojo LLS
vadovų Eugenįjaus Gentvilo ir komitetui (ET MK) pirminin
Gintaro Steponavičiaus vieši kaujantis užsienio reikalų
pareiškimai mano vyro Arvy ministras Antanas Valionis,
do Juozaičio, ministro pirmi ketvirtadienį susitikęs su Gruninko patarėjo, adresu. Anot zįjos prezidentu Eduard Še
L. Juozaitienės, pareiškimuo vardnadze, pasiūlė naują idėją
se nedovanotinai nusižen — stiprinti Gruzijos, Azer
baidžano ir Armėnijos tarp
giama tiesai ir padorumui.
(Elta) parlamentinį
bendradarbia
vimą. Šią savaitę Pietų Kau
užtek kazo valstybes lankantis A.
tinai elektrą generuojančių Valionis teigia, jog Lietuva
šaltinių ir tik maždaug 2015 galėtų pasidalyti patirtimi su
m., jei kils pramonės lygis, Gruzįja, Armėnįja ir Azer
pastoviam elektros tiekimui baidžanu. Susitikimų metu
garantuoti gali prireikti nauju ET MK pirmininkas domėjosi
elektrinių. Kaip nurodoma religinių konfesijų padėtimi
Ūkio ministerijos ir Energeti Gruzijoje, konvencįjos dėl ma
kos instituto parengtoje infor- žumų teisių įgyvendinimu,
macįjoje, 2005 m., kai jau pabėgėlių padėtimi regione.
nebeveiks vienas atominės jė Šiuo metu, kaip teigia Už
gainės reaktorius, maksimali sienio reikalų ministerįja,
elektros gamyba galės siekti Gruzijoje yra 300,000 pabėgė
20.6 mlrd. kilovatvalandžių, lių. Susitikimuose taip pat
tuo tarpu planuojamas porei buvo aptarta kovos su korup
cija problematika.
(Eita)
kis — 10.7 mlrd.
<lr, eiu)

* Uždariusi atominę elek
trinę, Lietuva turės
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CHIRURGAS

DR. L PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

9055 S.Roberts Rd., Hickory Hite, IL

Trūkio, tulžies pūslės, krūties,
žarnyno, endokrinologinė ir
laparoskopinė chirurgija.
300 Barney Dr., Suite A
Joliet, IL 60435

Tel. 815-744-0330;
lietuviškai 815-744-8230

1 mylia į vakarus nuo Harlem Avė.

www.centertor8urgsryandbreasthealth.com

Tel. (708) 598-4055
Valandos pagal susitarimą

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C.

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., &C.
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas

Kalbame lietuviškai
6918 W. Archer Avė. Sts. S ir 6
Chicago. IL 60638
Tel. 773-229-9965

Valandos pagal susitarimą

DANTŲ GYDYTOJAS
Lietuviams sutvarkys dantis už
prieinamą kainą. Pacientai priimami
absoliučiai punktualiai. Susitarimui
kalbėti angliškai arba lietuviškai.

4647 W. 103 St., Oak. Lawn, IL
Tel. 708-422-8260

ARAS ŽLIOBA, M.D.

DR. JOVITA KERELIS

AKIU LIGOS IR CHIRURGIJA
219 N. Hammes Avenue
Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220

DANTŲ GYDYTOJA

DR. ŽIBUTĖ ZAPA'RAČKAS
DR. PAUL KNEPPER
AKIU LIGOS - CHIRURGIJA

150 E. Huron, Suite 1000
Chicago. IL 80611
Valandos pagal susitarimą

Tel. 312-337-1285

Premjero asmeninis
gyvenimas tapo
„vieša paslaptimi”
Atkelta iš 1 psl.
Kaip žmogus, kuris ne
blogai žino apie premjero
šeimynines aplinkybes ir tik
rai labai subtilią situacįją, jis
išreiškė viltį, kad žmonės tai
supras.
„Manau, kad premjeras ligi
šiol elgėsi tikrai garbingai ir
stengėsi nesudaryti jokių pa
pildomų rūpesčių savo šeimai,
dukroms, buvusiai žmonai”,
sakė G. Kirkilas. Jo teigimu,
premjeras apie savo atostogas
pranešė viską, kas priklauso,
reikalingiems
pareigūnams.
„Tačiau yra subtilių asmeni
nio gyvenimo momentų, kur
yra tam tikros ribos, viešumo
taip pat”, pastebėjo G. Kirki
las.
Seimo Socialdemokratinės
koalicijos frakcįjos seniūnas
Juozas Olekas pridūrė, kad
tai buvo asmeninė premjero
kelionė jo atostogų sąskaita.
Jis pasidžiaugė, kad A Bra
zauskas sugrįžo geros nuotai
kos, pailsėjęs, nepaisant žur
nalistų bandymų vienaip ar
kitaip šiek tiek apkartinti jokelionę.
Vyriausybės vadovas ir jo
aplinka nuo visuomenės slėpė
informacįją apie šią kelionę.
Nei A Brazausko, nei K. But
rimienės oficialūs sutuokti
niai taip pat nežinojo, kad
pora atostogauja kartu. Grįžęs
po slaptų atostogų, Vilniaus
oro uoste A Brazauskas toliau
bandė slėpti savo bendrake
leivę, su kuria savaitę pra

9626 8.79th Avė., Hickory Hilla, IL

Tel. (708) 598-8101
Valandos pagal susitarimą
VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS
7722 S. Kedzie Avė.
Chicago, IL 60652
Kab. tel. 773^71-3300

leido prabangiame penkių
žvaigždučių viešbutyje „Hilton
Plaza” Hurgados kurorte.
Šeštadienio vakarą Vil
niaus oro uosto darbuotojai ti
kino negavę jokių nurodymų
pasitikti iš atostogų grįžtantį
A Brazauską, kuris į Egiptą
skrido kaip privatus asmuo.
Lietuvos ambasados darbuoto
jai Egipte net nebuvo infor
muoti apie A Brazausko vieš
nagę šioje valstybėje. Visą
savaitę premjero apsauga nie
kas nesirūpino, nors Egiptas
nėra saugus turistams.

Lietuvos garbės
konsulų akiratyje...
Atkelta iš 1 psl.
dalyvavo aštuoni iš dešimties
šiuo metu JAV paskirtų Lietu
vos garbės konsulų. Pasita
rime taip pat dalyvavo Lietu
vos diplomatinių atstovybių
JAV vadovai bei Lietuvos
Užsienio reikalų ministerijos
atstovai. Pasitarimo dalyvius
pasveikino URM sekretorius
Neris Germanas.
Pasitarimo metu aptartas
garbės konsulų vaidmuo sie
kiant gerinti Lietuvos politinį,
ekonominį, kultūrinį bei kon
sulinį atstovavimą JAV.
Lietuvos ambasadorius JAV
V. Ušackas pažymėjo, kad per
ateinančius kelerius metus
pirmaeilį dėmesį reikės skirti
siekiant JAV Senato paramos
Lietuvos narystei NATO bei
stiprinant ekonominį JAV ir
Lietuvos bendradarbiavimą,
ypač ieškant nauju rinkų Lie
tuvos gaminiams bei pritrau
kiant investicįjas į Lietuvą.

Rolandas Kačinskas

KVIETIMAS Į NATO
PRIKLAUSO NE VIEN NUO
IŠEIVIJOS
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ALGIMANTAS S. GEČYS

Atkelta iš 1 psl.
Tada maniau ir dabar tebema
nau, kad tai išeivijos jėgų per
vertinimas, o taip pat ir nerei
kalingas bandymas išeivijai
priskirti kreditus. O ką dary
tume, jei, tarptautiniams įvy
kiams susikomplikavus, pa
kvietimas Lietuvai į NATO
įsijungti neateitų? Tikrai už
sienio lietuviai dėl to nepasi
sekimo kalti nebūtų!
Mums visiems būtina įsisą
moninti, kad Lietuvos valsty
bės užsienio politika ir „politically correct” tarptautiniai
ėjimai turės svarbią, gal net ir
lemiamą, rolę Lietuvos pa
kvietimui įsijungti į NATO
sudėtį. Per daugiau kaip de
šimtį nepriklausomybės metų
veikusios Lietuvos vyriausy
bės siekė NATO plėtros, dar
bavosi priartinti Lietuvos ka
rinį pasiruošimą prie NATO
standartų, siuntė karius tai
kos palaikymui, dėjosi į priešteroristinį sandėrį, įtaigavo
krašto žmones remti įsijun
gimą į NATO. Tai įvykdžius,
šiuo metu Lietuva sėkmingai
laviruoja „politiniai korektiš
ko” elgesio plotmėje. Galima
sutikti ar nesutikti, bet išliki
mas demokratine valstybe, ko
rupcijos Lietuvoje pažaboji
mas, tinkamas elgesys su Lie
tuvoje investavusiomis ameri
kiečių firmomis, „tiksli” pažiū
ra į holokaustą, įsipareigoji'mas žydams atsilyginti už ka
ro metu prarastą turtą gali
mai turės įtaką, ar Lietuva
bus rasta būti tinkama NATO
W-^aiJcurį^.,JAV s1n?t°riai minėtais klausimais yra
stipriai specialių interesų vei
kiami ir jokie užsienio lietu
vių vadovų pasivaikščiojimai
po jų įstaigas padėties nepage
rins. Šiuo atveju, daug dau
giau įtakos turės visiems JAV
senatoriams pasiųstas (žiūrėti
„Draugo” balandžio 6 laidą)
Ohio Amerikos žydų komiteto,
Ohio Amerikos lenkų kongre
so vadovų kartu su JAV LB
Visuomeninių reikalų tarybos
nariu dr. Viktoru Stankumi
pasirašytas kreipimasis dėl
Lietuvos pakvietimo į NATO.

baimingai žiūrėję į išeivijoje
veikiančių „laisvinimo veiks
nių” ėjimus politinėje plotmė
je. B. Nainys tuos laikus gerai
prisimena. Dabartiniai amba
sados pareigūnai dažni svečiai
JAV senatorių štabuose, nebi
jantys savo veiklą derinti su
išeivįjos lietuvių organizacijo
mis, žinantys savo veiklos dip
lomatinius apribojimus. Kovo
18-19 d. amb. V. Ušacko vizi
tas Michigan valstijos sosti
nėje Lansing lietuvišku požiū Lietuvos ambasadorius JAV-se Vygaudas Ušackas (viduryje) su Michigan State universiteto (MSU) teisės deka
nu Terrence Blackburn ir politinių studijų dekanu Sherman Garnett. Kauno Vytauto Didžiono un-tas (VDU)
riu buvo ypač sėkmingas. Pa yra paruošęs bendrų programų su MSU, kur 35 VDU teisės studentai gaus VDU diplomus ir MSU Teisės kole
simatyta su JAV Kongreso na gijos pažymėjimus.
Sauliaus Anužio nuotrauka.
riais, Michigan valstybės vicegubematoriumi, asamblėjos gausiai atstovaujama. Svei kilmės amerikiečiai karinin kontaktavimo darbas dešimty
bei Senato pareigūnais, susi kintinas pakvietimas į pasita kai parašiutais nusileido į sa je lietuviais negausiai apgy
tikta su galimais į Lietuvą in rimą ir specifinių LB vienetų vo postus. Žinotina, kad tokie ventose valstijose. Darbas bus
vestitoriais, priimta Michigan (apygardų bei apylinkių) ats amerikiečių karininkų įsidar atliktas, Lietuva taps NATO
valstijos Senato rezoliucija dėl tovų iš valstijų, kur neturima binimai Rytų ir Centro Euro narė! Tuo tikime ir tuo tikslu
Baltįjos valstybių pakvietimo į NATO plėtrai tvirtai užsian pos valstybėse gan dažnoki ir darbuosimės! Laukiame kiek
vieno lietuvio talkos, asme
NATO, lankytasi Michigan gažavusių JAV senatorių. Vie nuostabos nekelia.
Neturiu intencijos konfron ninės ir finansinės!
valstybiniame
universitete nas iš dalyvaujančių buvo
(čia mokslą gilina Lietuvos Bostono LB apygardos pirmi tuoti B. Nainio straipsnyje iš
teisininkai), išsiderėta naujų ninkas Gintaras Čepas. Sugrį keltus siūlymus dėl išeivijos
* Daugiau kaip 600 Kau
stipendįjų lietuviams studen žęs iš pasitarimo Washington, lietuvių bei jų centrinių orga
tams, duoti pokalbiai ameri DC, Didįjį ketvirtadienį su ki nizacijų NATO reikalu vykdy no grąžintinų ir grąžintų
kiečių žiniasklaidai. Vizito tų trįjų tautinių grupių atsto tinos veiklos. Norėjau tik at namų gyventojų Kūno kul
sėkmingumą didele dalimi vais jis jau vyko pasimatyti su palaiduoti išeivįją nuo atsa tūros akademijos salėje vyku
įgalino JAV LB Visuomeninių šen. T. Kennedy ir šen. J. F. komybės ir pakaltinimo, jei, siame susirinkime pasirašė
reikalų tarybos narys Saulius Kerry štabų pareigūnais. Rei susiklosčius pasaulinei situa peticiją, kuria kreipėsi į prezi
Anužis, kurio taip pat esama kia pastebėti, kad JAV sena cijai, Lietuva 2002 metais Pra dentą Valdą Adamkų, prem
ir Lansing LB apylinkės pir torius G. Voinovich (R-OH) hoje vykstančioje NATO viršū jerą Algirdą Brazauską, Sei
mininko. Išskirtino; paminė yra prisiėmęs užduotį derinti nių konferencijoje būtų nepa mo pirmininką Artūrą Pau
jimo verta Detroite Lietuvos Amerikos etninių grupių pas kviesta. Iš savo pusės JAV lauską. Peticijoje reikalauja
Nepriklausomybės šventę or tangas NATO plėtros klausi LB-nė darys viską, ką labai ma „galutinai išspręsti gyven
ganizavusi Detroito LB apy mu. Etninių grupuočių JAV-se jau ribotomis lėšomis ir „už tojų. gyvenančių namuose, į
linkė (pirm. V. Piestys), Michi- noras padėti savo kilmės kraš ačiū” dirbančiais talkininkais kuriuos atkurtos ar atkuria
gano LB apygarda (pirm. L. tui patekti į NATO yra tapęs bus pajėgta atlikti. Informati mos buvusiems savininkams
lauktu vienijančiu kos srities revoliucįja (interne nuosavybės teisės, problemą”.
Rugienienė), JAV Lietuvių seniai
respublikonų lygos pirm. J. veiksniu.
tas) lengvina mūsų pastangas. „Siūlome griežtai vadovautis
Mūsų politinių komentato Žinias bei reikiamą informa priimto įstatymo nuostatomis,
Urbonas.
Stebint, mūsų žiniasklaidą, rių dažnai patylomis praeina ciją į LB vienetus perduoda leisti gyventojams pasinaudoti
lyg ir formuojasi pažiūra, kad ma pro faktą, kad JAV-se esa me žaibo greitumu. Internetas nuomojamo buto privatizavi
NATO plėtros klausimas tėra ma specialių interesų grupių, taip pat talkina, informacįją mo teise, įpareigoti savivaldos
vien trįjų Baltijos valstybių in nemažiau už mus siekiančių telkiant. Paaiškėjus, kad būti organus atkurti pirminę tei
teresas. Iš tikrųjų taip nėra. NATO plėtros. Viena tokių na dešimtyje Amerikos vals siškai pagrįstą valstybės val
Po Vilniuje 2000 metų pava grupių yra „karinis industri tijų surasti lietuvių kilmės as domo ir disponuojamo nekil
sarį vykusios Rytų ir Centro nis kompleksas”, stipriai suin menis JAV senatorių įtaigoji- nojamojo turto padėtį bei
Europos valstybių užsienio teresuotas karinio ginklavimo mo tikslu, jaunas amžiumi sumokėti piliečiams kompen
ministrų konferencijos, turima si teikiamu nemažu pelnu. New York LB apygardos val saciją už numatomą atgauti
net dešimt valstybių kandi Nevyriausybinė organizacija dybos vicepirmininkas Rai nekilnojamąjį turtą, kaip nu
dačių į NATO. Spėjama, kad JAV NATO komitetas, turin mundas Sližys atskubėjo į tal mato įstatymas”, teigiama pe
(KD. Eite)
NATO plėtra bus „didelis tis stiprų didžiųjų firmų užnu ką. Naudodamasis lietuviš ticijoje.
sprogimas”, apimąs iki septy garį ir vadovaujamas mums koms pavardėms būdingomis
nių Rytų ir Centro Europos draugiško Bruce Jackson, yra galūnėmis ir dažniau vartoja
* Valstybės saugumo de
valstybių. Ta linkme norinčių mūsų satelitu NATO reikale. mais lietuviškais vardais, JAV
į NATO patekti valstybių ir jų Neatsilieka ir Pentagonas su LB Visuomeninių reikalų ta partamento generalinio di
Mečio Laurin
etninių grupuočių JAV-se ati esamais ir buvusiais kariš rybai jis surado 1,512 lietuvių rektoriaus
tinkamai darbuojamasi. Š.m. kiais, siekiąs išlaikyti JAV-ių adresų, net ir su asmenų tele kaus vadovaujama tarpžiny
Savo straipsnyje B. Nainys kovo 16 d. Slovakijos ambasa karinių pajėgų pranašumą. fono numeriais. Ir kur tų Kęs binė komisija vadovaus visų
tylomis praeina pro Lietuvos doje Washingtone „Vilnius 10” Pentagone NATO institucija tučių, Biručių, Linų, Danučių Lietuvos institucijų veiks
ambasados pareigūnų vykdo tautinių grupių atstovai, daly ypač palankiai vertinama, o ir Casimir negyvenama? Ir mams prieš terorizmą ir teiks
mą veiklą NATO klausimu. vaujant JAV Senato, JAV NATO plėtrai propaguoti an Montanoje, ir Idaho, ir Alaba- siūlymus prezidentūrai, Sei
industrijoje
ir moje! Taigi, į naujas patalpas mui ir vyriausybei. Komisija
Didelio aktyvumo šioje srityje Tautinio saugumo tarybos ir gažuojami
rodo ambasadorius V. Ušac JAV NATO komiteto atsto „think tanks” įsidarbinę ka nuo balandžio 1 dienos persi- kontroliuos, kaip vykdoma ko
kas, ministrai patarėjai Kęs vams, susitiko akcijos derini riškiai. Būtume naivūs, galvo kėlusios JAV LB įstaigos dar vos su terorizmu programa,
tutis Jankauskas, Renatas mo tikslu. Lietuvos ambasa dami, kad Lietuvos krašto ap buotojus (naujas adresas Li teiks pasiūlymus prezidento
Norkus ir kt. Tai ne „oku dos pareigūnams ir Amerikos saugos ministerįjoje patarė thuanian American Communi vadovaujamai valstybės gyni
pacijos laikų” Lietuvos diplo lietuvių organizacijų atsto jais, viceministrais, o vėliau ir ty, Ine., 11876 Sunrise Valley mo tarybai, Seimo nacionali
matai, kuriuos varžė Valsty vams šiame, gerai sukoordi- aukštesnėse pareigose darba Drive, Suite 200 C, Reston, nio saugumo ir gynybos komi
<bns)
bės departamento pareigūnai, nuotame, pasitarime buvo vęs! ir darbuojantys lietuvių VA 20191) laukia nelengvas tetui, vyriausybei.
tą. Mes dalinomės bazę su lėm spygliuotų vielų ant vir arba didieji, vartai. Čia man
prancūzais, kuriems priklausė šaus. Tarp tų tvorų buvo maž teko visus metus išstovėti. Vi
LAISVES SARGYBOJE
maždaug jos ketvirtadalis.
daug 20 metrų pločio „niekie dury vartų — vadinamoji sala
MAROKE
no žemė”, kurią prancūzai su (sargybos būdelė), kur buvo
„Žaidimai” su sovietais
džipais („Jeep” karinėm maši pavojaus signalas, telefonas ir
Kaip sultonas kepurę pirko ir kiti vartų
Tai buvo Amerikos laivyno nom) patruliuodavo. Ant tvorų staliukas mašinų registracijos
sargybinio nuotykiai
elektroninės
žvalgybos
ir kabojo ženklai: peržengus uuh knygom. Ant sienos kabojo
transporto lėktuvų oro uostas. šaunama be perspėjimo. Pran bazės komendanto, eskadrilių
Tais laikais dar nebuvo nei cūzai nekentė marokiečių. Ne ir kitų vienetų vadų fotografi
Nr.l
garsių U-2 žvalgybos lėktuvų, kartą kokį vagišių ar šiaip jos, įskaitant ir prancūzų kari
Korėjos karui 1953 m. pasi lui esant, atremti pirmus so nei viską matančių satelitų. žioplinėjantį nušaudavo už ninkų.
Vartuose paprastai stovėjo
baigus, Amerikoj klestėjo sep vietų smūgius.
Keturmotoriai žvalgybos lėk tvoros, o paskui pakabindavo
Viena
tokių
bazių
buvo
Na

du
Amerikos marinai. Vienas
tyni vadinamosios Eisenhowetuvai reguliariai skrisdavo ant vielų, atseit „lipo”.
Bazėje mes saugojom ir tam tikrino įvažiuojančius, kitas
rio taikos metai. Buvo geri vai Air Station, Port Lyautei, virš sovietų teritorijos. Balti
laikai: darbų pilna, o viršva French Morocco — Amerikos jos jūroj 1950 m. nušautas tikras draustinas vietas („ex- — išvažiuojančius. Taip pat
landžių — kiek nori. Tėvai laivyno oro uostas Prancūzų toks lėktuvas kaip tik ir buvo clusion areas”), kurios buvo buvo du prancūzų marinai. Jų
pirko namus ir mašinas, jau- Maroke. Sakau „prancūzų”, pakilęs iš šios bazės VP-26 es atskirai aptvertos. Tai buvo uniformos buvo beveik kaip
požeminiai aviacijos kuro tan prancūzų jūrininkų. Tik tiek,
nimas studijavo ir kūrė šei nes tada buvo dar ir Ispanų. kadrilės.
mas, o Čikagoj populiariausio Marokas ir Tanžyro (Tangier)
Man bebūnant, vienas lėk kai, amunicijos sandėliai, kad dėvėjo baltus getrus ir
alaus „Schlitz” butelis kainavo Tarptautinė zona, skersai Gib tuvas buvo nušautas virš Gru elektroninės analizės labora diržus, o vietoj laivo specialy
vos 25 centus.
raltaro.
žuos, kitas virš Armėnuos. Abi torija ir pora kitų vietų. Į jas bės ženklo turėjo ant rankovės
raudonus sukryžiuotus šautu
Bet, kad ta idilija klestėtų,
Po tarnybos Tolimuose Ry įgulos žuvo. Buvo savotiškas įeiti reikėjo specialaus paso.
Iš viso buvo nuo 19 iki 24 vus. Žodžiu — jūrų pėstinin
kas nors kažkur turėjo budėti. tuose ir kiek pabuvęs Ameri susikalbėjimas: mes neprisiŠaltasis karas su Sovietų Są koj, 1956 m. buvau atkeltas į pažindavom, kad elektroniš postų, priklausomai nuo besi kai.
Mes tikrinom amerikiečius,
junga ėjo savo keliu. Nuo šios bazės U.S. Marine Corps kai šnipinėjam, o sovietai per keičiančių saugumo reikala
vimų.
Penki
postai
turėjo
vil

o jie — prancūzus. Vietinius,
Grenlandijos ledynų iki Pana (marinų) apsaugos dalinį.
daug skandalo nekeldavo, nes
daugiausia marokiečius-araBazė buvo Port Lyautey uos jiems buvo gėda, jog mums pa kinius šunis.
mos džiunglių ir aplink pubus, tikrino bet kurie, nors
siaųjį Amerika turėjo visą to pašonėj, kur Sebou upė da vykdavo jų erdvę pažeisti.
Didieji vartai... ir kava
visi vietiniai (apie 200 žmo
eilę karinių bazių. Jų paskir ro platų vingį į vakarus ir už
Visa bazė buvo aptverta dvi
Postas
Nr.
1
buvo
priekiniai,
nių) beveik be išimties mums
kokių
10
mylių
įteka
į
Atlanguba vieline tvora su trim ei
tis: stebėti ir budėti ir, reika
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_____ Danutė Bindokienė

Verta apie tai ir mums
pagalvoti
Dažnas žmogus šiandien
jaučia laiko trūkumą. Net
pensininkai ir vaikai skun
džiasi, kad para per trumpa ir
niekuomet neužtenka laiko at
likti visų darbų, įvykdyti nu
matytų planų, pamatyti, iš
girsti, dalyvauti, patirti... O
ką bekalbėti apie dirban
čiuosius įstaigose, fabrikuose,
įvairiose įmonėse ir kitur.
Žinoma, atsiranda ir norinčių
šios visuotinės laiko netu
rėjimo epidemijos simptomus
„palengvinti”, vadovaujantis
receptu: „Tuojau pat arba dar
greičiau!”
Taip turime greito patarna
vimo restoranus, mikrobanges, elektroninį paštą, kom
piuterinį tinklą, į kurį jau
įjungta beveik visa mūsų pla
neta, greitojo susisiekimo
priemones ir kitus patogumus,
tik visgi niekas neturi dau
giau laiko... Ypač pasimėgauti
gera knyga, pavartyti žurnalą,
paskaityti laikraštį.
Bet ar iš tikrųjų neturime
skaitymui laiko, o gal tik pa
sukame lengviausio pasiteisi
nimo keliu, kad nutildytume
sąžinės balsą, kai kas mėgina
įbrukti į rankas knygą ar siūlo
užsiprenumeruoti
laikraštį?
Ypač lietuvišką (sakykime,
„Draugą”). Kaip lengva pasa
kyti: aš neturiu laiko skaityti!
Plačiai šiame krašte pa
garsėjusi dieninių televizijos
programų vadovė Oprah Winfrey prieš šešetą metų buvo
įsteigusi savo žiūrovams bei
kitiems gerbėjams vadinamąjį
knygų klubą. Periodiškai ji pa
rinkdavo naują knygą ir ją
pristatydavo savo programos
metu. Į tas rekomendacijas
publika kreipdavo dėmesį, nes
Winfrey programos yra labai
populiarios. Tuo būdu žmonės,
kurie galbūt šiaip nepaimtų
knygos į rankas, įsigydavo re
komenduojamą leidinį ir skai
tydavo. Oprah visuomet tvir
tindavo, kad ji niekuomet ne
rekomenduos knygos, kurios
pati nebus perskaičiusi ir —
pamėgusi.
Bet neseniai Oprah Winfrey
pareiškė, kad knygų ji dau
giau savo žiūrovams nesiūlys
(tik galbūt kartas nuo karto),
nes „gerų knygų niekas ne
spausdina!” Tas pareiškimas,
ko ir buvo galima tikėtis, susi
laukė aštrių protestų ir iš
knygų leidėjų (ypač didžiųjų
leidyklų), ir iš įvairių kultū
rininkų, ir eilinių žmonių. Ne
tik toks pasakymas atrodo
nelogiškas, bet tiesiog juokin
gas, kai kiekvieną mėnesį lei
dyklos siūlo didžiausias stir
tas naujų ir jau žinomų au
torių leidinių. Jeigu ši „tele
dirbo. (Prancūzai prastai mo
kėdavo, todėl dirbti amerikie
čiams buvo didelis prestižas
miestelėnų tarpe.)
Skersai kelio stovėjo vartų

vizijos augintinė” dėl kažko
kios priežasties nutarė atsisa
kyti naujų knygų propagavi
mo, galėjo tai padaryti kitaip
ir nebūtų susilaukusi pajuo
kos...
Atrodo, kad dabar žmonėms
reikia tiesiog primygtinai pa
siūlyti knygą. Beveik, kaip
mokykloje, kuomet mokytojas,
kaip namų darbų dalį, liepia
klasei perskaityti kurią knygą
ir po to visi bendrąi aptaria,
diskutuoja, tuo praplėsdami
savo žinių ir platesnio lite
ratūros pažinimo akiratį.
Nors šiame krašte kai kas
Čikagą vadina „Antruoju
miestu” (po New Yorko), ta
čiau daugeliu atvejų ji yra pir
maujanti. Taip pernai atsitiko
ir su plačiai išpopuliarintu
knygos skaitymo projektu.
Knygos, ne knygų, nes, vado
vaujantis šūkiu „Viena knyga,
viena Čikaga”, buvo pasiūlyta
gyventojams perskaityti Harper Lee romaną „To Kili a
Mockinbird”. Ne vien indivi
dualiai perskaityti, bet įsi
jungti į diskusijų būrelius
(daugiausia viešosiose biblio
tekose) — panašiai, kaip daro
ma mokyklų klasėse, kai mo
kiniai baigia skaityti užduotą
knygą.
Projekto pasisekimas buvo
toks didelis, kad šiemet pa
rinkta kita knyga — Elie Wiesel autobiografinis romanas
holokausto tema — „Night”.
Baigiantis nustatytam skaity
mo laikui (šią savaitę), dauge
lyje Čikagos bibliotekų vyks
grupinės diskusijos, yra pa
kviesti paskaitininkai, bus
rodomi filmai ir vyks kiti ren
giniai. Tvirtinama, kad į šio
romano skaitymą įsijungė dar
daugiau įvairaus amžiaus bei
profesijų žmonių.
Mūsų tauta nuo seniausių
laikų rodo didžiausią pagarbą
ir meilę spausdintam žodžiui.
Joks svetimųjų draudimas, jo
kie pavojai ar kliūtys neįsten
gė lietuvio atitraukti nuo kny
gos, laikraščio. Nebent mes
patys nuo jo nusigręžiame,
išsakydami visą litaniją pasi
teisinimų, kurie dažniausiai
skamba tiek pat šabloniškai,
kaip Oprah Winfry tvirtini
mas, kad „nėra gerų knygų”.
Kas sugebės atrasti būdą ir
patraukti mūsų tautiečius
prie knygos, laikraščio, žur
nalo? Kaip būtų šaunu, kad ir
mes galėtume įgyvendinti
šūkį „Viena tauta, viena kny
ga”, ir visi pradėtume skaityti.
Gal nebemerdėtų mūsų spau
da užsienyje, gal neužsigu
lėtų dulkėtose lentynose lietuviškos knygos...
sargybos raštinė, kur buvo au
tomatiniai ginklai, telefonas ir
radijo įrengimai.
(B.d.)

R. JOHN RAPŠYS

Vartų sargyboje: kpt. R. John Rapšys, US Marine Corps (su baltu
pošalmiu) ir prancūzų marinų vyr. pusk Marcei dėl Delliou Port Lyautey
Amerikos laivyno bazė Maroke 1956 m.
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• SKELBIMAI •

BAŽNYČIA LIETUVOJE
IR PASAULYJE
ŠVENTA VIETA PRIE ILGIO EŽERO
(ZARASŲ RAJ.)
Šiemet sukanka 35 metai
(1967-2002) nuo įvykio, išgar
sinusio — mažą Imbrado pa
rapiją (Zarasų raj.), jau išmirusį ir panaikintą Kvintiškių
kaimą, nuostabų Ilgio ežerą.
Tikėti apsireiškimu iš tiesų
yra be galo sunku. Paprastam
žmogui kyla aibė klausimų:
kodėl jiems pasirodė, kodėl
būtent čia, ar ką sakė Marija,
kodėl nėra stebuklų kaip Lurde, ir iš vis ar galima visu tuo
tikėti? Žmogus yra labai smal
sus. Bet ne dėl smalsumo ir
Jėzus darė stebuklus, bet kad
žmonės atsiverstų ir tikėtų
Evangelija. Tai nepatiko piktajai jėgai, todėl Jėzų perse
kiojo ir nukryžiavo.
Viešpats yra pasakęs: „Kas
ne su manimi, tas prieš mane,
ir kas nerenka su manimi, tas
barsto” (Lk 11, 23).
Jei šie apsireiškimai būtų
ne iš Dievo, visa tai savaime
sunyktų, joks žmogus nega
lėtų dirbtinai to pasiekti. Ta
čiau, jei tai iš Dievo — jokia
galybė tos vietos šventumo ne
sunaikins. Šventai vietai prie
Ilgio ežero tinka visi simpto
mai. Kur Dievo ženklas, ten
atsiranda ir velnio ranka.
Žmonės meldėsi, garbino Die
vo Motiną, o velnias, sovieti
nių saugumiečių rankomis,
griovė statomus kryžius, statė
užkardas, neleido vykti į tą
vietą; sodindavo žmones į au
tobusus, išveždavo tolyn ir pa
leisdavo, kad žmonės negalėtų
tenr rt rvmelstis.
» »•'- «-> , Tačiau ne žmogaus-galiai sunaikinti tai, ką
Dievas pasėjo.
Apsireiškimo prie Ilgio ežero
aprašymas.
1967 metais birželio 30 die
ną Juozas Kriauklys (15 m.)
su pussesere Albina Skvarčinskaite (16 m.) apie 23-24
vai. motociklu važiavo namo iš
savo giminaičių, gyvenančių
Meiriškėlių kaime. Nuo kal
niuko prie kryžiaus pamatė
ant Ilgio ežero šviesą. Pama
nė, kad mašina atvažiuoja.
Bet šviesa neartėjo. Važiuo
dami per tiltelį, pamatė ant
sutrūnijusio polio1 stovinčią la
bai jauną moterį (mergaitę).
Išsigando, motociklas užgeso,
tad prariedėjo per tiltelį ir nu
važiavo tolyn. Netrukus susto
jo ir klausė vienas kito, ar tu
tai matei, kaip ir aš. Įsitikino,
kad nesapnuoja. Nei jie pa
klausė pasirodžiusios, nei
jiems ką sakė. Grįžusi Albina
pasakė mamai. Po kurio laiko
sesuo susapnavo tą pačią jau
ną moterį, jau kaip Mariją. Ji
klausė, kodėl tu tyli, kodėl ne
sakai žmonėms? Marija aša
rojo.
Vėliau Albina išsipasakojo
zakristijonui, o tas — Imbrado
klebonui kun. Jonui Jatuliui.
Netrukus visi parapijiečiai su
žinojo, kad buvo stebuklas,
tam pritarė ir klebonas. Žmo
nės pripasakojo visokių da
lykų, kad buvo girti, kad mer
ga su bernu ir pan. Ėmė tam
pyti saugumas. Bet kadangi
pasakojo abu tą patį, neturėjo
prie ko prisikabinti ir jų dau
giau nebelietė. Vėliau teko ir
išsiginti, kad nieko nematė,
tokie jau buvo laikai. O žmo
nės vyko ten net iš kitų res
publikų, saugumas, milicija
neleisdavo, bet Dievo malonių
troškimas buvo didesnis. Tik
po nepriklausomybės atgavi
mo galima buvo laisvai ten
nuvykti. Vyko ir stebuklingi
išgijimai, kuriuos perduodavo
iš lūpų į lūpas, bet tuo laiku
nebuvo kam jų suregistruoti.
Keletas minčių palyginimui
su kitomis šventovėmis.

Viena didžiųjų paskutinio
šimtmečio Švč. Mergelės apsi
reiškimo vietų Europoje yra
Medžiugoijė. Birželio 24 d.
bus 21-neri metai, kai šeši
Medžiugorjės kaimo vaikai bei
jaunuoliai pranešė apie tai,
kad ant netoliese esančios kal
vos jiems pasirodė Švč. Mer
gelė. Nuo to laiko joje yra lan
kęsi apie 15 mln. žmonių. Ta
čiau tiek Šventasis Sostas,
tiek Mostaro vyskupas dar
nėra davę galutinio sprendimo
Medžiugoijės
apsireiškimų
klausimu.
Popiežius Jonas Paulius II
jau 1984 m. savo patarėjui
Rytų Europos reikalams vysk.
Pauliui Hnilicai palakė: „Medžiugoijė yra Fatimos tęsinys
ir išsipildymas”. Vyskupams,
jo klausantiems dėl Medžiugoijėn vykstančių maldininkų,
popiežius atsakė: „Tegul jie
ten vyksta. Juk jie ten vyksta
melstis, atsiversti, atgailauti”.
Bičiuliui vyskupui Hnilicai
liudijant, popiežius Jonas
Paulius II tvirtino, kad šian
dieniniame antgamtės nuovo
ką praradusiame pasaulyje
žmonės vis dėlto jos ieško ir
atranda Medžiugoijėje. Pana
šiai teigia ir Čekoslovakijos
primas kardinolas Františekas Tomašekas: „Kai pasaulis
kliudo skelbti Evangeliją, Die
vas pats atranda kitus būdus
pasiekti savo vaikus. Medžiugoijė yra Lurdo ir Fatimos tę
sinys”. Taigi šis kardinolas
duoda stiprų argumentą už to
kių apsireiškimų reikalingu
mą: nors Bažnyčia yra gavusi
visą Apreiškimą iš Kristaus,
bet ne dėl Apreiškimo trūku
mo, o dėl žmonių silpnumo ir
pasaulio priešiškumo, Dievas
panaudoja tokius pagalbinius
apreiškimus žadinti mus, ne
rangius žmones, priimti jau
apsireiškusį Atpirkėją ir Jo
Evangeliją.
2001.06.30 Vatikano spau
dos centre Gikongoro (Ruan
da), vyskupo Augustino Missago pavedimu, paskelbtas pa
reiškimas apie tai, kad Bažny
čia oficialiai pripažino nuo
1981 m. Kibeho vykusius Ma
rijos pasirodymus. Vatikane
paskelbtame pareiškime sako
ma, kad esama daugiau pag
rindo tikėti negu neigti, kad
1981 m, lapkričio 28 d. pasiro
dymai iš tikrųjų vyko. Marija
regėtojams pasirodė kaip „Žo
džio Motina”. Kibeho Marijos
šventovei suteiktas Skausmin
gosios Dievo Motinos titulas.
Šiai šventovei tenka svarbus
vaidmuo, puoselėjant susitai
kinimą ir atgailą Ruandoje. Ir
visgi oficialiame pareiškime
teigiama, jog bažnytinis Mari
jos pasirodymų tikrumo pa
tvirtinimas nereiškia, kad jis
yra neklystamo statuso. Tikin
tieji gali laisvai priimti ar at
mesti šių pasirodymų tikru
mą.
Tai vieni paskutiniųjų Mari
jos pasirodymų žmonijai. Ti
kiu, kad jų buvo ir daugiau.
Ypač svarbūs šventojo Tėvo
žodžiai, kuriais aiškiai pasa
ko, kad žmogaus silpnumą ir
tikėjimo negalią reikia gydyti
malda ir atgaila; juolab neat
metamas Viešpaties įsikiši
mas į mūsų gyvenimą.
Vis dėlto, kaip matome,
šventovės Dievo Motinos gar
bei tiek Medžiugoijėje tiek ir
Ruandoje Kibehe iškilo dar
Bažnyčiai oficialiai nepatvirti
nus apsireiškimų autentišku
mo. Tai išsklaido bet kokias
abejones dėl šventovių būtinu
mo ir dar kartą įrodo, kad
bendrai Eucharistijos maldai

IŠNUOMOJA

SIŪLO DARBĄ

63 St. ir Kedzie Avė.
išnuomojamas 2 kambarių „studio”
butas. Yra virtuvėlė, vonia. Kredito
patikrinimas ir rekomendacija —
būtini. $450 per mėn.+patarnavimai+užstatas. Tel. 708-423-9111.

Reikalingi darbuotojai parduo
tuvių valymui TN ir IN
valstijose. Pageidautina vyrai.

Westmont išnuomojamas 2 mieg.
su šiluma ir baseinu butas.
$850 per mėn.+ „security”.
Lockport išnuomojamas 2 mieg.
butas. $670 per mėn. + „security”.

Window VVashers Needed!
40,000 per year. We need 100 crews.
No exp. necessary. Will train. Mušt
have valid driver’s license and trans
portation. Mušt be fluent in English.
L.A. McMahon Wiądow Wasnmg.
Chicago and Milwaukee area.
Tel. 800-820-6155.

Tel. 630-415-2405.

Atlyginimas nuo
$1,500 iki $1,800.
Tel. 615-554-3161.

Skubiai reikalingi

Išnuomojamas atskiras

PERKRAUSTYTOJAI

kambarys.

Skokie kraustymo
kompanijai.

Tel. 773-376-2874

Tel. 847-673-3309.

PASLAUGOS

Marijos pasirodymo vieta Zarasų rajone.

JAUNIMAS - LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS VILTIS
— Lietuvoje Katalikų Baž
nyčia praktiškai neturi savo
vietos. Kai atvykau į Lietuvą
prieš dešimt metų, maniau,
kad Bažnyčios autoriteto at
statymas truks kokį dešimt
metį. Vėliau supratau, kad
turi išaugti nauja karta. Su
viltimi žvelgiu į dvidešimt ke
lerių metų jaunimą, kurie ku
ria šeimas ir nori gyventi
krikščioniškoje dvasioje. Tai
toje terpėje susiformuos kata
likiškoji inteligentija, kuri im
sis atsakomybės už Lietuvos
politinį ir visuomeninį gyve
nimą, — pasikalbėjime Lenki
jos dienraščiui „Žečpospolita”
(Rzeczpospolita, 2002.02.14)
sako Lietuvos kardinolas Aud
rys Juozas Bačkis.
Lenkų žurnalistės klausi
mas, kodėl Lietuvos lenkai ne
gali Vilniaus katedroje „išsi
kovoti” mišių lenkų kalba,
kardinolas aiškina:
— Šis klausimas nuolat
grįžta. Mano, kaip Vilniaus
metropolito, užduotis yra už
tikrinti visiems tikintiesiems
ganytojišką globą jų kalba. Aš
pats gimiau Lietuvoje, bet il
gai gyvenau Prancūzijoje ir
mačiau, kaip sunku buvo
mano motinai eiti išpažinties
svetima kalba. Tikiu, kad tą
globą lenkų mažumai užtik
rinome. Vilniuje yra devynioli
ka bažnyčių. Senamiestyje,
ačiame sostinės centre, yra
ventosios Dvasios bažnyčia,
kur pamaldos vyksta tik lenkų
kalba. Tik trijose Vilniaus
bažnyčiose pamaldos vyksta
vien lietuviškai, likusiose lie
tuvių ir lenkų kalbomis.

Kalbant apie Vilniaus ka
tedrą, dera pasakyti, kad tai
yra simbolis. Sovietinės oku
pacijos laikais jf buvo užda
ryta. Tai ties jos slenksčiu
kardinolas V. Sladkevičius au
kojo mišias Lietuvos nepri
klausomybės atgavimo išva
karėse. Čia švenčiamos vals
tybės šventės. Tai yra Lietu
vos širdis. Mano pirmtakas
sutiko, kad lenkų kunigai, su
šventkelione atvykę į Vilnių,
aukotų mišias lenkiškai. Ta
čiau neįvedė pastovių len
kiškų pamaldų. Nemanau,
kad aš galėčiau pakeisti po
žiūrį šiuo klausimu, — patiki
no kardinolas, pastebėdamas
tolesniame pokalbyje, kad len
kiškų pamaldų Vilniaus ka
tedroje klausimas jau praei
tis.
— Man atrodo, kad dabar
nėra tokio aršumo dėl lenkų
kalbos vartojimo. Kai prieš
dešimt metų lankiau lenkišką
mokyklą Vilniuje, galėjau tik
lenkiškai kalbėti. Dabar mo
kyklos direktorius sako: kal
bėkite lietuviškai, visi supran
ta. Mandagumo dėlei pra
džioje kelis sakinius pasakau
lenkiškai, sako kardinolas.
Šį pokalbį lenkų dienraštis
išspausdino Lietuvos kardino
lo A. J. Bačkio vizito Lenkijoje
proga.
Vasario 9-10 d. Lietuvos
Katalikų Bažnyčios vadovas
viešėjo Varšuvoje. Sekmadienį
kartu su Lenkijos kardinolu J.
Glemp Vilniaus metropolitas
aukojo mišias lenkų kalba
Varšuvos arkikatedroje bazili
koje. Dieną prieš Varšuvos

reikalingi Dievo namai. Tik
Šv. Mišių auka pilnutinai atsi
teisiama už žmonijos nuodė
mes — savo ir artimo nusižen
gimus — ir gydomos širdys.
Ir mes Šventoje Vietoje prie
Ilgio ežero turėsime koplyčią,
— maldos namus, kur kiekvie
nas piligrimas bus laukiamas,
ras užuovėją ir maldos šilumą.
Leidimą koplyčios statytai
1999.05.06 davė Panevėžio
vyskupas Juozas Preikšas. Šį
projektą palaimino ir naujai
paskirtas Panevėžio vyskupas
Jonas Kauneckas. Šis reikalas
patikėtas pačiai Švč. Mergelei
Marijai. Tik ji gali pastatyti
maldos namus, žinant dabar
tinius paprastų žmonių ištek
lius. Koplyčios projekto auto
rius Kazys Tamošėtis (jis pro
jektavo atstatant naująją Pa
kalnių bažnyčią), konstrukci
niais sprendimais rūpinasi
Juozas Kaupas, atlikti geologi
niai tyrimai. Koplyčios plotas
100 m2. Preliminari statybos
darbų sąmata 280,000 litų.
Kokia bebūtų šventa vieta ir
šventi ketinimai, žmonės turi
gauti už tai atlyginimą. Ma
nau, tai supras kiekvienas,
lankantis ir gerbiantis šią vie
tą.

Maloniai kreipiuosi į tau
tiečius už Atlanto.
Jūsų patriotizmas ir tėvynės
meilė yra seniai išbandyti. Ti
kiu, jog dažnai mąstote apie
Lietuvą. Jūsų nors ir maža
auka gali atnešti džiaugsmą
ne tik mums, bet ir jums, nes
esame to paties Tėvo globoja
mi vaikai; o dovanas Jis siun
čia už nuoširdumą, supratimą
ir meilę.
Šventai tikiu — Dievo Moti
na laimina kiekvieną, prisidė
jusį finansiškai ar kitokiu bū
du prie koplyčios statybos.
Patikėkite, turėsime be galo
gražią Mergelių Mergelės kop
lyčią!
Kun. Eugenijus Troickis

Jei kas norėtų prisidėti: Im
brado Nukryžiuotojo Jėzaus
parapija, Zarasai, 168903/
701713, Lietuvos Žemės Ūkio
Bankas (Agricultural Bank of
Lithuania), Vilnius branch;
SWIFT: AGBLLT2X, Bankers
Trust Company, New York
SWIFT: BKTRUS33
Klebono adresas: kun. Re
migijus Kavaliauskas, Anta
zavė, LT — 4785 Zarasų r.,
Lithuania. Tel.+370-70- 41480.
E-mail: remi@is.lt

Jono Pauliaus II muziejuje
vyko sesija „Lietuva ir Lenkija
— istorijos ir tikėjimo bendru
mas”. Lenkijos pirmas kardi
nolas J. Glemp, atidarydamas
sesiją, pažymėjo, kad, nors
abiejų tautų istorijoje būta ir
gerų, ir blogų įvykių, dabar
abi tautos yra nepriklauso
mos, lygiateisės, stovinčios
naujų iššūkių akivaizdoje.
Kardinolas A. Bačkis pa
žymėjo, kad Lietuvos ir Lenki
jos Katalikų Bažnyčios bendra
užduotimi yra sukurti Euro
pos Sąjungos pamatus ant
dvasinių krikščioniškųjų ver
tybių, nurodydamas, kad labai
svarbu yra kiekvienai tautai
išlaikyti savo tapatybę.
Balstogės arkivyskupas V.
Ziemba kalbėjo apie Lenkijos
ir Lietuvos Katalikų Bažny
čios bendradarbiavimą, kurio
formaliu įtvirtinimu buvo
1994 m. įsteigta grupė ry
šiams su Lietuvos Katalikų
Bažnyčia.
— Lenkams kartais atrodo,
kad jie turi kažkokių ypatingų
teisių ir interesų Lietuvoje,
lietuviai dar kartais turi
kompleksų prieš lenkus, —
sakė vyskupas V. Ziemba,
pažymėdamas, kad laikas ir
vieniems, ir antriems to atsi
kratyti.
„Naujojo židinio” redakto
rius Saulius Drazdauskas
stengėsi į Lenkiją ir lenkus
pažvelgti jauno žmogaus aki
mis, įvertinant, kas istorijoje
buvo bloga ir gera. Anot jo,
„Lenkija du kartus istorijoje
Lietuvai buvo langu į pasaulį.
Pirmą kartą, kai priėmė iš
Lenkijos krikštą, antrą kartą
komunizmo laikais, — sakė
Saulius Drazdauskas. Jis pati
kino, kad keičiasi Lietuvoje
požiūris į kaimynus, ir į
bendrą istoriją. — Dabar jau
dauguma istorikų nelaiko po
lonizacija to, kas vyko Lietu
vos Didžiojoje Kunigaikštys
tėje, bendroje mūsų valsty
bėje. Dabar mes tai vadiname
Lietuvos europeizacija”.
S. Drazdauskas apgailesta
vo, kad per pastarąjį dešimt
metį lenkų kultūra prarado
savo ypatingą vaidmenį ir po
ziciją Lietuvoje, kad dabar
daug kam jau nėra tuo „langu”
į pasaulį. Nors tai bus ir sun
ku, tačiau lenkų kultūrai gal
vėl pavyks užimti išskirtinę
vietą Lietuvoje, nes lenkai
pastaruoju metu vėl labai ak
tyviai veikia ta kryptimi.
Lenkų istorikas M. Drozdovski kalbėjo ne tik apie isto
rijos, bet ir kultūros bendru
mą, tačiau pasiliko prie tradi
cinio Lietuvos ir Lenkijos isto
rijos sampratos aiškinimo. Jis
taip pat nurodė, kur link tu
rėtų „moderneti” Lietuvos is
torijos interpretavimas. .Atėjo
metas, — sakė jis, — kad Lie
tuvos istorikai kitaip pa
žvelgtų ir pozityviai vertintų

TAISOME

AUIOMOlfllJO NAMŲ, SVEIKATOS

SKALBIMO MAŠINAS,
ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO
SISTEMAS, VIRYKLAS, ORO
VĖSINTUVUS.

IR GYVYBĖS DRAUDIMAS
Agentas Frank Zapolis ir Off. Mgr.
Auksė S. Kane kalba lietuviškai.

H. DECKYS
TEL. 773-585-6624.
ELEKTROS
ĮVEDIMAI-PATAISYMAI.
Turiu Čikagos miesto leidimą.

Dirbu užmiestyje. Dirbu greitai,
garantuotai ir sąžiningai.

773-779-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS

FRANK ZAPOLIS

3208 1/2 West 95th Street
Tel. 708-424-8654
773-581-8654
V.A.L Auto Servisas.
Atliekame visus variklio ir va
žiuoklės darbus. Variklio kompiu
terinis patikrinimas. Nuolatiniams
klientams nuolaidos. Parduodame
naudotus automobilius. 3800 W.
79 St. Tel. 773-582-0183; 773582-0184. Kalbame lietuviškai.

Tai - Jūsų laikraštis

draugas
IMI IIIHUANIAM WO<10-WI0C OAIIV

DĖMESIOlfl
ZEPTER - Šveicarijos kompanijos
pagamintuose medicininio plieno induose mėsą iškepsite
be riebalų, sriubą išvirsite be vandens,
išsaugodami vitaminus ir maistinę vertę.
Naudodami „Bioptron campact" šviesą, padėsite sau išgyti ir
apsisaugoti nuo (vairaus pobūdžio susirgimų. Taupykite savo
pinigus ir sveikatą, nes kompanija savo produkcijai suteikia
garantiją visam gyvenimui. Platesnė informacija

tel. 847-945-0656 (palikti žinutę) ar 708-917-9330.

Juzefą Pilsudskį”.
Sesijoje dalyvavo Lietuvos
ambasadorius Lenkijoje Da
rius Degutis. '
Karštais ilgais plojimais
salė sveikino Lenkijos Bendri
jos „Vspolnota Polska” pirmi
ninką A. Stelmachovskį.
Lietuvos kardinolas susitiko
taip pat su Varšuvoje gyve
nančiais lietuviais, sekma
dienį po pietų jiems aukojo
mišias Res Sacra Miser kop
lytėlėje, kur aukojamos pa
maldos kitataučiams, jų tarpe
vieną kartą per mėnesį ir lie
tuviams.
— Man nepaprastai malo
nu, kad galiu susitikti su tau
tiečiais, kad galiu jums at
našauti šv. Mišias, — sakė
kardinolas.
Jis priminė, kad išaugo ir il
gai gyveno svetur, toli nuo
tėvynės,
prisiminė,
koks
džiaugsmas ir malonumas bu
vo susitikti sekmadieniais
bažnyčioje ir lietuviškai pasi
melsti. Kardinolas ragino ne
pamiršti savo kalbos, kultū
ros, tradicijų.
Po šv. Mišių kardinolas A. J.
Bačkis atvyko į Varšuvos Lie
tuvių Bendruomenės Lituani
kos klubą.
— Malonu Jūsų Eminenciją
matyti mūsų tarpe. Mes labai
gerbiame Jūsų tėvelio — il
gamečio Lietuvos ambasado
riaus veiklą, — svečią sveiki
no LLD Varšuvos skyriaus
pirmininkė Birutė Makaus
kaitė. Ji dėkojo už Lietuvos
Katalikų Bažnyčios rodomą
dėmesį Lenkijos lietuviams,
ypač Seinuose ir Punske, už
dvasinę globą.
— Būkite ištikimi savo kal
bai, tikėjimui, — ragino kardi
nolas.
Bronius Makauskas pasvei
kino kardinolą PLB ir LLB
valdybų vardu, pabrėžė Var
šuvoje gyvenančių lietuvių
įnašą XIX/XX lūžyje į atgims
tančios tautos gyvenimą. Jie
anuomet kėlė lietuvius ir Lie
tuvą, o dabar čionykščiams
lietuviams jau reikalinga pas
pirtis, kad išliktų gyvi Lietu
vai.

Lietuvos ambasadorius Len
kijoje Darius Degutis akcenta
vo dvasinių ryšių tarp Lietu
vos ir Lenkijos svarbą, jie
padeda vieni kitus geriau su
prasti. Kardinolo vizitas Var
šuvoje tuos ryšius stiprina, o
susitikimas su lietuviais yra
ženklas lietuvybės išlaikymo
linkme, kas yra vienas ir am
basados tikslų. Lituanikos
klube garbingas svečias pra
leido daugiau nei dvi valan
das.
— Tai buvo nepaprastai
malonus ir geras susitikimas.
Kardinolas domėjosi mūsų gy
venimu, klausinėjo, kur mo
komės, ką dirbame, papasako
jo epizodus iš savo gyvenimo
emigracijoje.
Net neįsivaiz
davome, kad toks aukštas
Bažnyčios hierarchas gali būti
toks paprastas, mielas ir sa
vas, — dalijosi įspūdžiais su
sitikimo dalyviai.
Živilė Makauskienė

• Sausio 25 d. Joniškio

dekanate tikybos mokytojai
Virginija Vitkienė ir Gedimi
nas Andrašiūnas organizavo
trijų mokyklų tikybą lankan
čių moksleivių renginį „Mano
svajonių Bažnyčia”. Tai pro
jekto „Kaip mes galime pa
keisti pasaulį” tęsinys. Vyres
niųjų klasių moksleiviai entu
ziastingai statė „svajonių Baž
nyčią”, kurioje kiekvienas
galėtų rasti savo vietą, Šventė
prasidėjo menine programa.
Po to mokiniai, pasiskirstę
grupėmis, darė plakatus, ko
liažą, dalijosi nuomonėmis.
Pabaigoje visi linksminosi va
karonėje.
• Vasario 9 dieną Švč.
Mergelės Marijos Dangun
Ėmimo (Vytauto Didžiojo

Kaune) bažnyčioje per šv. Mi
šias giedojo A. Paškauskienės
vadovaujamas Kauno palai
mintojo Jurgio Matulaičio pa
rapijos „Rasos” koplyčios cho
ras. Po Mišių surengtame sak
ralinės
muzikos
koncerte
skambėjo Lietuvos ir užsienio
šalių kompozitorių giesmės ir
dainos.
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Lietuvoje sesutei

A. t A.

A. t A.
ZITAI PALIOKAITEIRATKEVIČIENEI

Dr. ONA MIRONAITĖ

mirus, nuoširdžiai užjaučiame Palaimintojo Jurgio
Matulaičio misijos kapelioną kun. ALGIRDĄ PALIOKĄ
ir kartu liūdime.

Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijos choras

Dėl brangios sesers

A. t A.
ZITOS RATKEVIČIENĖS
Veiklos 30 metų sukaktį švenčianti Hartford, CT, lietuvių tautinių šokių šokėjų grupė .Berželis”. Vadovai —
Nuotr. A. Dziko
pirmos eilės kairėje Dalia Dzikienė ir Jonas Rodis dešinėje.

mirties Lietuvoje, giliausią užuojautą reiškiame
Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijos klebonui kun.
ALGIRDUI PALIOKUI, SJ.

PJM misijos taryba ir misija

„BERŽELIS” KVIEČIA Į 30-TO
GIMTADIENIO ŠVENTĘ
Sunku įsivaizduoti mūsų
tautą be dainų, be šokių. Jau
iš senovės žinome, kad visus
savo džiaugsmus ir skausmus
lietuviai išreikšdavo dainomis.
Nemažiau mūsų tauta myli ir
liaudies ratelius, šokius. Apie
vienus liaudies šokių mylėto
jus, puoselėtojus ir noriu pa
pasakoti. Connecticut valsti
joje, jos sostinėje Hartforde
jau 30 metų gyvuoja tautinių
šokių šokėjų grupė „Berželis”.
Jo įkūrėja ir ilgametė vadovė
Dalia Minkūnaitė-Dzikienė.
Dalia nuo pat mažens mylėjo
šokį. Prieš atvykstant į Hart
fordą, ji šoko Jadvygos Matu
laitienės šokių grupėje New
Yorke. Tik atsikėlusi į Hart
fordo apylinkę ir pradėjusi
dirbti „Švyturio” lituanistinėje
mokykloje, iš savo mokinių su
darė šokėjų grupę, kuri ir
išaugo į „Berželį”.
„Berželyje” šoka iš įvairių
Connecticut apylinkių ir toli
mesnių vietovių susirinkę
gimnazistai, studentai, jauni
žmonės. Dabar grupėje 19 šo
kėjų. Visus juos jungia meilė
Lietuvai, jos menui. Per tuos
30 metų grupėje daugiau kaip
130 jaunimo buvo supažindin
ti su lietuvišku šokiu, daugiau
negu 100 šokių išmokta, 200
programų atlikta. „Berželyje”
jaunimas ne tik šokti išmoks
ta, bet ir supažindinami su lie
tuviškais papročiais bei tra
dicijomis. Tautinių šokių gru
pė per tą 30 metų aplankė
daugelį Connecticut miestų ir
vietovių, džiugindami visus
savo gerai atliekamais šokiais,
gera nuotaika. Aplankė ir kai
mynus — New Hampshire,
New York, Massachusetts,
Rhode Island.
„Berželis” dalyvavo šešiose
Lietuvių Tautinių šokių šven
tėse: keturis kartus Čikagoje,
Clevelande, Hamiltone. 1981
metais šoko Hartforde, Ryti
nio pakraščio tautinių šokių
šventėje. Įsimintina „Berželio”
šokėjams 1992 metais vykusi
devintoji Šokių šventė, nes
joje pirmą kartą dalyvavo tau
tinių šokių grupė „Vėtrungė”
iš Lietuvos, Klaipėdos Muzi
kos akademijos, choreografijos
katedros studentai. Svečius iš
Lietuvos jie pasitiko oro uoste
ir mielai globojo visą jų vieš
nagės laiką.
1994 metais „Berželis” su ki
tomis 23 grupėmis vyko į Lie
tuvą, kur pirmą kartą grupės
iš užsienio galėjo dalyvauti
Dainų ir šokių šventėje. Daly
vavimas šioje šventėje buvo vi
siems svarbus ir prasmingas,
visi šokėjai džiaugėsi, galėda
mi aplankyti senolių žemę,
tad viešnagė buvo per trumpa.
Juos Lietuvoje globojo „Vėt
rungės” šokėjai.
Vadovė
Dalia
Dzikienė
džiaugiasi savo nuolatiniu pa
dėjėju, grupės mokytoju Jonu.
J. Kodis Šoka su „Berželiu”
nuo pat jo įsikūrimo dienos ir

padeda vadovei mokyti šokius,
jai išvykus jis mielai pavaduo
ja, vesdamas repeticįjas, pade
da pasirodymuose. Netolimoje
praeityje, daug šokėjų talkino
vadovei ruošiant grupę įvai
riems pasirodymams, tai Ra
mona Liaukutė, Laima Šimanskytė, Marytė Banevičie
nė, Rima Dzikaitė, Saulius
Dzikas.
Energinga, nenuilstanti va
dovė Dalia Dzikienė suspėja
visur, galima teigti, kad augi
na mažuosius „Berželio” šokė
jus, ji moko šokio meno pa
slapčių jaunuosius skautus, jų
sueigų metu. Jauniesiems
skautams vadovauja Debbi Pileikienė, Rasa Bobelytė Brittain ir Linas Banevičius.
Šokių grupė jau 20 metų
renkasi į repeticįjas Šv. Trejy
bės, Hartforde, parapįjos salė
je. Šokėjams teko šoktį ant as
falto, cemento, pievos, sporto
aikštėse, sporto salėse, kilimo,
parketo, kilnojamos scenos,
teatrinės scenos ir visur jų pa
sirodymai buvo sutikti šiltai,
palydimi plojimų.

Muziką šokiams renka iš
įvairių šaltinių ir ją paruošia
KILMĖ, GARBĖ IR
pasirodymams Alfonsas Dzi
ORUMAS
kas. Šokių grupei daug muzi
Šiame skyriuje 2001 m. lap
kos įrašų yra aranžavęs ir
kričio
27 d. „Draugas” išspaus
įgrojęs muzikas Jurgis Petkaidino
25-kių buvusių mūsų
tis. Tik susikūrus „Berželiui”,
muziką į juostelę įgrodavo Ed partizanų laišką, kuriame jie
vardas Radionovas. Šokių gru apibūdina politinės kalinės
pė yra surengusi net 20 savų Marijos Kinertaitės-Laugaliekoncertų. Jau šiais metais nės persekiojimą. Mat ji savo
parodė savo programą vasario atsiminimuose paminėjo, kad,
10 — Hartforde Lietuvių Ben rusų saugumui ją tardant
druomenės surengtame Ne (1949), vertėjavo Tarybų Lie
priklausomybės minėjime ir tuvos rašytojas Vacys Reimekovo 2 d. — Šv. Kazimiero ris. Nors liudininkų yra, kad
klubo rengiamuose pietuose, Laugalienė Reimerio dalyvavi
Pųuonock, Connecticut. „Ber mo iš piršto neišlaužė, tas, be
želis” balandžio 20 dieną šven abejo, nusipelnęs bolševikinių
čia 30 metų sukaktį, kviesda laikų „bąjoras” viską neigia, ir
mas visus į savo šventinį- tampo ją per teismus už jo
jubiliejinį koncertą-vakaronę. „orumo” pažeidimą ar pagadiJam talkins dainos vienetas nimą. To paties plauko teisė
jai, turbūt net nemirktelėję, ją
„Sodžius” iš New Britain.
Palinkėkime visai šokių gru teisia ir dideles pinigines pa
pei, visiems buvusiems šokė baudas skiria.
Ne per seniausiai, Detroit
jams ir nenuilstančiai vadovei
Daliai Dzikienei ir toliau puo parapijas lankydamas, kun.
selėti lietuvių liaudies šokius, Alfonsas Svarinskas paminė
tradicijas. Tegul „Berželis” ir jo, kad ir jį jau eilę metų kitas
toliau skleidžia savo šakas per toks „bajoras” už „orumo ir
visą Ameriką ir buria lietu garbės” pažeidimą per teismus
tampo, ir tam galo nematyti.
višką jaunimą į bendrą ratelį.
Tiems raudoniems „bąjoSigita Šimkuvienė
rams” siūlau per teismus nesiterlioti, o su tokiais, kaip Laugaliene, kun. Svarinsku ir pa
našiais, susidoroti, kaip senais
laikais tikri bajorai dorodavoišvaizdos, ir iš dalies turinio, si. Cituoju iš „Lietuvos Didžio
pasikeitimu. Žinoma, tik į sios Kunigaikštystės kasdieni
gerą pusę. Sakau, jeigu „Wall nis gyvenimas”, Vinius 2001,
Street Journal” gali pakeisti puslapis 418, straipsnis 195:
savo pirmojo puslapio išvaiz
„Raseiniai, 1697. Grabnyčių
dą, kodėl ne mūsų „Draugas”? seimas Žemaitijoje, pirminin
Pasirodo, kad „Draugas” kaujant DLK iždo valdytojui
dar jaunuolis, jeigu gali keis Sapiegai, praėjo triukšmingai.
tis, augti ir nebijo naujovių.
Pavyzdžiui, Narkevičiui, įžei
Jonas Račkus
dusiam Krišpinų šeimos garbę
Chicago, IL ir greit po to panorėjusiam
viešai atsiprašyti bei atšaukti,
JUOKIASI PUODAS, KAD
šlėktos ne tik neleido jam
KATILAS JUODAS
kalbėti, bet pradėję rėkti grie
bėsi kardų; tada iždo valdyto
Su dėmesiu skaičiau Peter jas išvedė jį į zakristiją, nes
Melinio laišką (balandžio 12 seimelis vyko bažnyčioje. Ta
d., laiškų skyriuje) apie „lie čiau šlėktos zakristiją atplėšė
tuviškas”, kaip jis pats ka ir Narkevičių į gabalus suka
butėse vadina, pavardes. Vie pojo. Toksai tat atpildas
na tik bėda su jo išvedžio tiems, kurie kėsinasi į garbę,
jimais: jeigu jau toks patriotas kilnumą ir kilmę”.
ir kovoja už pavardžių sulietu
Kaip paprasta ir efektinga!
vinimą, tai dėl ko pasirašo
Narimantas V. Udrys
„Peter”, o ne Petras?
Farmington Hills, MI

LAIŠKAI IR NUOMONĖS
SVEIKINU „DRAUGĄ”

Viena mano draugė prenu
meruoja du laikraščius —
„Draugą” ir „Wall Street Jour
nal”. Jinai atkreipė mano dė
mesį, kad abu laikraščiai pasi
rinko tą pačią savaitę savo
skaitytojams pristatyti naują
išdėstymą. „Draugas” sumo
dernino savo pirmą puslapį —
įvedė įŠiame numeryje” stul
pelį ir pan. „Wall Street Jour
nal” įvedė spalvotų puslapių
iliustracijas — žemėlapius ir
pan. Su drauge nutarėme, kad
abieji laikraščiai padarė tei
giamų pakeitimų. Kitaip sa
kant, angliškas posakis nega
lioja — „Negalima senų šunų
išmokyti nauju išdaigų” (You
can’t teach an old dog new
tricks). Geriau tinka tarptau
tinis posakis „Gyvenk ir moky
kis”. Sveikinu „Draugą”!
Ramunė Kubiliūtė

Evanston, IL

SVEIKINAME SU NAUJA
IŠVAIZDA

„Draugas” dabar šauniai
atrodo. Man patinka jo pirmo
jo puslapio išdėstymas, ypač
kad dedate daugiau nuo
traukų, yra antraščių, o svar
biausia — kasdieninis sportas.
Net mano paaugliai sūnūs
pradėjo domėtis lietuvišku
laikraščiu, o tai jau nemažas
pasiekimas.
Audronė Vilkutaitienė

Naperville, IL
VALIO UŽ PASIKEITIMĄ!

Milda Šilėnienė

Chicago, IL

GERA NAUJIENA
Bene pirmą kartą „Draugo”
pirmame puslapyje skaičiau
straipsnį ir mačiau nuotrauką
apie Lietuvos Vyčių veiklą.
Tai sena ir garbinga organiza
cija, kuriai verta skirti dau
giau dėmesio ir pagarbos. Jei
gu „Draugas” ir toliau eis šiuo
nauju keliu, rekomenduosiu jį
skaityti savo draugams vy
čiams, nors kai kuriems ir
sunku lietuviškai skaityti. No
riu dar pasakyti, kad paskuti
niu laiku „Draugas” labai pa
gerėjo — daugiau įdomių
straipsnių ir skyrelių.
Simas M. Juodpusis

Nustebinote mus „Draugo”

Chicago, IL

ĮSIDĖMĖTINOS
VYTAUTO VOLERTO
MINTYS

Vytautas Volertas yra gabus
rašytojas, kelių knygų auto
rius. Skaityti jo straipsnius
yra įdomu. „Draugo” dienraš
tyje tilpo jo rašinys: „Visur yra
įvairių žmonių”. Tai deiman
čiukas spaudoje, apimantis
Lietuvą ir išeiviją.
Savo rašinyje išdėstė tikrą
tiesą, kodėl daug lietuvių iš
vyksta iš Lietuvos į svetimus
kraštus. Taip pat paminėjo ir
ankstyvesnės kartos išeivius,
kurie po pasaulį pasklido, ne
ieškodami geresnio gyvenimo,
bet bėgo nuo mirties.
Pasitaiko
nusiskundimų
išeinančiuose išeivijos laikraš

čiuose iš trečiosios bangos lie
tuvių, būk jie yra ignoruojami
arba neteisingai apkaltinami
senosios kartos išeivių. Kad
yra žmonių, kurie nieko nema
to gero kitame asmenyje, to
kių buvo ir bus. Jiems burnų
neužkiši.
Vytautas Volertas rašė, kad
„dauguma išvykstančių lietu
vių iš Lietuvos yra mieli, dori,
rūpestingi. Dieve padėk vi
siems geriems žmonėms, o nu
sikaltėlius sudrausmins polici
ja”.
Ačiū Vytautui Volertui už
įdomų rašinį, kuris apšvies
tuos žmones, kurie mato tik
krislą kito akyse, bet patys
praeina su rąstu.
Antanas Paužuolis

Chicago, IL

IEŠKO GIMINIŲ_
• Ieškau Purvineckių gi
minės palikuoniu. Leonora

Mirė 2002 m. balandžio 14 d., 7:30 v.r., sulaukusi 91
metų.
Gimė Lietuvoje, Rokiškio apskrityje, Kuodiškių kaime.
Gyveno Čikagoje, Marųuette Parko apylinkėje. Amerikoje
išgyveno 50 metų.
Nuliūdę liko: sesuo Stefanija Grybauskienė, sūnėnai
dr. Vytenis Grybauskas su žmona Loreta ir jų vaikai Algis,
Saulė ir Rimas, dr. Arvydas Grybauskas su žmona
Margaret ir jų vaikai Christopher, Anne ir Peter; a.a.
brolio Vlado šeima Sibire ir kiti giminės Lietuvoje bei
Amerikoje.
A.a. dr. Ona priklausė American Medical Association,
Illinois Society of Anesthesiologists, Korp.,,Patria”,
Amerikos Lietuvių gydytojų sąjungai ir „Lietuvos
Dukterų” draugijai.
Velionė bus pašarvota ketvirtadienį, balandžio 18 d.,
nuo 3 v.p.p. iki 8 v.v. Petkus Lemont laidojimo namuose,
12401 S. Archer Avė. (arti Derby Rd.), Lemont, IL;
penktadienį, balandžio 19 d., nuo 8 v.r. iki 9 v.r. Petkus
Marųuette laidojimo namuose, 2533 W. 71 St., Chicago,
IL. Iš Petkus Marųuette laidojimo namų 9 v.r. velionė bus
atlydėta į Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčią, kurioje
9:30 v.r. bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių
velionė bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Vietoje gėlių prašome aukoti „Lietuvos Vaikų vilties”
organizacįjai.
Nuliūdusi sesuo ir sūnėnai su šeimomis
Laidotuvių direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600

A. t A.

STASYS BUZINSKAS
Mirė 2002 m. balandžio 12 d., Jordans slaugos namuose,
Bridgman, sulaukęs 79 metų.
Gimė 1922 m. liepos 19 d., Marijampolėje, Lietuvoje,
Jurgio Buzinsko ir Domicėlės Klokytės šeimoje. 1947 m.
gegužės 31d. a.a. Stasys susituokė su Brone Raukstaite.
Nuliūdę liko: žmona Bronė, vaikai Romas su žmona
Nancy Buzinskas, gyvenantys Arlington Heights, IL; Rūta
su vyru Eugene Celkis, gyvenantys Ann Arbor; Aušra su
vyru Richard Koegel, gyvenantys Oak Lawn, IL; anūkai
Tomas Koegel, Edward ir Michael Celkis; Lietuvoje
gyvenanti sesuo Ona Daneikienė.
Laidotuvių šv. Mišios buvo atnašaujamos pirmadienį,
balandžio 15 d., St. Mary Lake bažnyčioje, New Buffalo.
Šv. Mišias atnašavo kun. Thomas DeVita.
A.a. Stasys palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Kazlauskaitė-Purvineckienė,
Juliaus (gimusi apie 19801890 m.) gyveno su šeima
Amerikoje. Pirmas vaikas jų
Nuliūdę arimieji
šeimoje buvo sūnus. Tai tokios
skurdžios mūsų močiutės MiLaidotuvių direkt. Boyd Funeral Home,
chalinos Kazlauskaitės-Knysa Kraig A. Pike Family Service, Bridgman, MI.
tautienės žinios apie savo se
Tel. 616-465-3239 arba www.BoydFuneral.com
sers Leonoros KazlauskaitėsPurvineckienės šeimą. Dar so
vietiniais laikais močiutė krei Kražių paštas, Kelmės raj. liau gyveno Floridoje. Jis turi
pėsi į Raudonąjį Kryžių norė 5479, Lietuva.
dukrą Birutę. Giminaičių ieš
dama padėti surasti seserį,
• Ieškau jaunesniojo se ko Valiaus Griciaus brolio Jo
bet nesėkmingai. Galbūt yra nelio brolio Valiaus Gri no anūkė Nijolė Gliožerytė.
šios giminės palikuonių, o gal ciaus, gimusio apie 1921-1922 Atsiliepkite! Ką nors žinantys
yra kaimynų, žinančių apie m. Kretingos valsčiuje, Nausė apie mano giminaičius, rašy
šios giminės likimą. Rašykite: dų kaime, apie 1944-1945 m. kite: Nijolė Gliožerytė, Ginta
Jadvyga Mickienė, Petrališkės išvykusio į JAV. Žinoma, kad ro 44-9, Palanga 5720, Lietu
kaimas (arba Burciškės km.), dirbo Čikagos oro uoste, vė va.
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE
Kas kur kada
Panevėžiečių klubo na
rių pusmetinis susirinki
mas kviečiamas balandžio 28

d., sekmadienį, 1 val.p.p. Jau
nimo centro kavinėje, pirma
me aukšte. Kviečiame daly
vauti ir neseniai atvykusius
panevėžiečius. Po susirinkimo
- vaišės.
Vytautas
ir
Virginija
Kupcikevičiai šį pavasarį vėl

suteiks viešnagę iš Lietuvos
atvykstančiai solistei - prima
donai Irenai Zelenkauskaitei,
kuri atliks Liučijos vaidmenį
šių metų operos premjeroje.
Jau daug metų kas pavasarį
šie nuolatiniai Lietuvių operos
bičiuliai pas save priima iš
Lietuvos atvykstančius solis
tus. Be to, Vytautas kasmet
operai talkina spektaklio me
tu. Taip pat jis yra nemažai
metų ir pats dainavęs operos
chore. Chore dainavo ir Virgi
nija. Lietuvių opera būtų labai
dėkinga, jei atsirastų, kas ga
lėtų apgyvendinti porą jaunų
solistų, kuriems dar trūksta
prieglobsčio. Malonėkite pa
skambinti valdybos pirminin
kui V. Momkui tel. 773-9256193.

Skelbimai

• 27 centai skambinant į
Lietuvą, 5.5 cnt JAV, 24 vai.
per parą, 7 dienas per savai
tę, 6 sekundžių intervalai.

Jokių mėnesinių mokesčių.
Tikslus apskaičiavimas. Koky
biškiausias ryšys. Paslauga be
apgaulės. Kreipkitės vakarais
lietuviškai į TRANSPOINT
atstovą su 8 metų patirtimi
tarptautiniuose ryšiuose. Tel.
708-386-0556. TRANSPOINT

— patikimiausias ryšys su
Lietuva bei visu pasauliu!

x Karaliaučiaus krašto
lietuviškų mokyklų para
mai per Mažosios Lietuvos
Lietuvių draugiją Čikagoje au
kojo: $100 — Šarūnas Užgiris.
$50 — Dr. Kazys Ambrozaitis;
Leonardas ir Renate Gerulai
tis. $40 — Gailė Janušonis.
$25 — Vytautas ir Aldona Če
pėnai; Ervynas ir Rūta Naujo
kai; Bronius ir Aurelija Polikaičiai; Narimantas Udrys.
$20 — Ida Kasparaitis. $15 —
Irene Makauskas. $10 — Sta
sys ir Marytė Erilingis; Jo
seph Noreika; Valerija Vaičjurgis; Antanas Vosylius. $5
— Jonas Prakapas. „Kara
liaučiaus krašto lietuvy
bei”, 1394 Middleburg, Ct.,
Naperville, IL 60540-7011.
• Lithuanian Mercy Lift
dėkoja už aukas, kurias pas
kyrė padėti vaikams su negalia
nupirkti autobusėlį. Aukojo:
$100 Regina Snarskis, FL.
$50 Vytautas ir Wanda
Jankus, NJ.
$25 Palmer ir Rita Zavodny,
OH. Nuoširdžiausiai dėkojame
už aukas. Lithuanian Mercy
Lift, P.O. Box 88, Palos Heights,
IL 60463. Tel. 708-952-0781.

Tax ID#36-3810893.
• Lithuanian Mercy Lift
dėkoja už aukas, kurias pas
kyrė šelpimui tuberkulioze (TB)
sergantiems ligoniams Lie
tuvoje. Aukojo: $100 Eugenia
Bartkus, CT; $20 Walter Klosis,
NY. Dėkojame už aukas. Lit
huanian Mercy Lift, P.O. Box
88, Palos Heights, IL 60463.
Tel. 708-952-0781. Tax ID#363810893.
• Edward ir Tammy Durbin aukojo $50, kuriuos pas
kyrė a.a. Onos Kutkaitės-Durbin fondui — Jurbarko ligo
ninės vaikų skyriaus remontui.
Nuoširdžiausiai dėkojame au
kotojams. Lithuanian Mercy
Lift, P.O. Box 88, Palos Heights,
IL 60463. Tel. 708-952-0781. Tax
HM36-3810893.

Dailininkė Rasa Sutkutė

ruošia dekoracijas Vytauto
Kernagio koncertui „Mūsų die
nos kaip šventė”. Koncertas
vyks sekmadienį, balandžio 21
d., 3 vai. p.p. Jaunimo centre.
Dieviško Kryžiaus Lietuvos
benamių paramos fondas dė
koja Rasai Sutkutei, kad ši
aukoja savo laiką ir darbą, no
rėdama padėti Lietuvoje var
gingiausiai gyvenantiems. Bi
lietai iš anksto gaunami „Sek
lyčioje” Čikagoje, kreipiantis į
kirpėją Vilmą Inokaitienę
(630-353-0276) Dovvners Gro
ve ir į Gediminą Damašių
(847-362-8675) Libertyville.
Vėliausia „Panorama” ir
Rimas iš Lietuvos - „Bar
bora Radvilaitė” bus rodo

mas šį penktadienį, balandžio
19 d., 2 val.p.p. Pasaulio lietu
vių centre, Bočių menėje. Į šią
popietę kviečia LB Lemonto
apylinkės socialinių reikalų
skyrius.
„Vaiko vartų į mokslą”

narių mėnesinis susirinkimas
vyks balandžio 21 d. 9 vai.r.
Prašome visus galinčius šiame
susirinkime dalyvauti.
• A.a. J. Palulis atminimą
pagerbdami, Rosa Zidelis au
kojo $100 padėti Lithuanian
Mercy Lift įgyvendinti medi
cininius projektus sergantiems
Lietuvoje. Nuoširdžiausiai dė
kojame aukotojams. Lithua
nian Mercy Lift, P.O. Box 88,
Palos Heights, IL 60463. Tel.
708-952-0781. Tax ID#36-3810893.
• A.a. Juozo Bekerio atmi
nimą pagerbdami, Stasys ir
Ona Budėjus aukojo $50 padėti
Lithuanian Mercy Lift įgyven
dinti ligonių medicininius pro
jektus Lietuvoje. Nuoširdžiau
siai dėkojame aukotojams. Lit
huanian Mercy Lift, P.O. Box 88,
Palos Heights, IL 60463. Tel.
708-952-0781. Tax ID*36-3810893.
• Ema Shobrys, IL, aukojo
$470, kurie buvo paskirti kur
čiųjų ir neprigirdinčiųjų fondui,
klausos aparatų pirkimui vai
kams. Dėkojame už auką. Lit
huanian Mercy Lift, P.O. Box
88, Palos Heights, IL 60463.
Tel. 708-952-0781. Tax ID#363810893.
• Lithuanian Mercy Lift
dėkoja už aukas, skirtas šelpti
sunkiai sergančius ligonius
Lietuvoje. Aukojo:
$200 Irena Kairys, IL.
$50 Dr. Rozalija Šomkaitė,
NJ; Marija ir Juozas Vizgirda,
IL; Marie Mikonis, OH; Jad
vyga Gruodis, IL.
$25 Joseph ir Bertha Levonas, NY; John Giriunas, MA.
$20 ir mažiau Viktoras ir
Stella Macys, FL; Helen Chanowicz, NJ; Peter ir Andrea Bogin,
CA; Algis Vydas, ME; Helen C.
Barnes, MD; Henry ir Stephanie Stasas, OH; Genovaitė
Karsokas, OH. Nuoširdžiausiai
dėkojame aukotojams. Lithua
nian Mercy Lift, P.O. Box 88,
Palos Heights, IL 60463. Tel.
708-952-0781. Tax ID#36-3810893.
• Edward Valeska au
kojo $25, kurie buvo paskirti
Kauno Medicinos universiteto
Stomatologuos fakultetui. Dė
kojame už auką. Lithuanian
Mercy Lift, P.O. Box 88, Palos
Heights, IL 60463. Tel. 708952-0781. Tax ID#36-3810893.
• Lithuanian Mercy Lift
dėkoja už aukas paremti vaikų
pirminės sveikatos priežiūros
programai Lietuvoje. Aukojo:
$100 Sigitas ir Vida Zubkus, FL;
$25 Algirdas ir Aldona Leskys, NV; Helen Johnson, NY;
$20 Elena Jasaitis, FL. Dė
kojame už aukas. Lithuanian
Mercy Lift, P.O. Box 88, Palos
Heights, IL 60463. Tel. 708952-0781. Tax ID#36-3810893.

Rcncjiniai
Madų kūrėjos Virginijos
Kliknienės naujausių madų

drabužių
demonstravimas
vyks Jaunimo centro pavasa
rio mugės metu - gegužės 4
d., šeštadienį, 1 val.p.p. Pava
sario mugė Jaunimo centre
bus rengiama dvi dienas - ge
gužės 4 d., šeštadienį, nuo 11
val.r. iki vėlaus vakaro ir ge
gužės 5 d., sekmadienį, nuo 11
val.r. iki 3 val.p.p. Bus įvai
riausių lietuviškų patiekalų,
galima bus nusipirkti vertin
gų knygų, gintaro, lino dirbi
nių, naujausių muzikos įrašų
iš Lietuvos, svečiams gros ir
dainuos meninės programos
atlikėjai, šeštadienio vakarą
vyks šokiai. Pardavėjai kvie
čiami užsisakyti stalus, skam
bindami Mildai tel. 708-4090216 ir Stasiui 773-778-7501.
I ČIKAGĄ ATVYKSTA
SIGITAS GEDA

Gegužės 11 d. 7 vai. vakaro
Jaunimo centre vyks tradici
niu tapęs Poezijos vakaras,
kuriame dalyvaus išeivijos
poetai Vitalija Bogutaitė, Eglė
Juodvalkė, Liūne Sutema, Ju
lija Švabaitė Gylienė ir sve
čias iš Lietuvos - poetas,
šiemetinės Rašytojų sąjungos
literatūrinės premijos laurea
tas Sigitas Geda, įvertintas už
pastarąją knygą „Sokratas
kalbasi su vėju”. Apie šią
knygą poetas „Dienovidžiui”
yra sakęs: „...tai pirmas mano
gyvenime atvejis, kai galėjau
laisvai ir nevaržomai parink
ti” eilėraščius. „Kitados paty
riau didelių nuostolių suvo
kęs, kad net dviejų žmonių
pašnekesys nėra adekvatus,
t.y. dažniausiai išgirstame tai,
ko mums „reikia”, „trūksta” ir
pan. Nesusikalbėjimas yra
skaudžiausia žmonių buvimo
žemėje votis ir - nieko čia ne
padarysi”.
A. V. Š.

Atsiųsta paminėti
Spalvotu, Vlado Miežansko paruoštu viršeliu išėjo

naujas Filatelistų draugijos
„Lietuva” žurnalas (Nr. 20012 (229)), spausdintas „Drau
go” spaustuvėje. R. Vainora
rašo apie du nežinomus Vokie
tijos pašto leidinius su grafiko
V. K. Jonyno piešiniais ir apie
Lietuvos filatelijos parodą, V.
Bubnys - apie pasaulinės fila
telijos parodą „Hafnia 01", V.
Doniela - apie Lietuvos oro
paštą („Lithuanian Airmails,
Part VIII, The Years 19381941) ir t.t. Žurnalo vyr. re
daktorius - Jonas Variakojis,
administracijos adresas: Algir
das Putrius, 1100 Amber
Drive, Lemont, IL 60439.

Sportas
„LITUANICOS”

FUTBOLININKU
LYGIOSIOS

Praėjusį sekmadienį Lemon
te sužaistose pirmose pavasa
rio rato „Metropolitan” lygos
aukščiausiosios divizijos fut
bolo pirmenybių rungtynėse
„Lituanicos” pirmoji vyrų ko
manda sužaidė lygiosiomis —
1-1 su vokiečių „Kickers” klu
bo atstovais. Įvarčio autorius
— Virgis Žuromskas.
Tai buvo septintosios lietu
vių lygiosios šios lygos „mąjor”
divizijos 2001-2002 metų pir
menybėse. Reikia pažymėti,
kad mūsų vyrai iš 10 rungty
nių patyrė tik vieną pralai
mėjimą — pačioje rudens rato
pradžioje.
Sekmadienį vykęs rezervi
nių ekipų susitikimas irgi bai
gėsi lygiosiomis — 2-2. Žiūro
vų buvo apie 300.
Šeštadienį taip pat savoje
aikštėje Lemonte, pirmenybes
pradėjo ir „Lituanicos” vetera
nų vienuolikė. Ji savo varžo
vus — „Eagles” komandą įvei
kė 1-0.
Plačiau apie tai penktadie
nio sporto skyriuje.
E. Š.

Pagrindinius vaidmenis šeimos dramoje atlikę Daiva Kamarauskaitė
(vaid. Ritą Kalnėnienę) ir Aleksas Mickus (vaid. Mykolą Kalnėną).

VAIDINKIM IR BŪKIM GYVI
Keletą savaičių „Draugas”
intrigavo, užduodamas vis
naujas mįsles šeimos dramoje,
kuri rutuliojasi Viktoro Mariūno 5 paveikslų pjesėje
„Melas šventykloje”. Pagaliau
praėjusį
sekmadienį,
ba
landžio 14 d., Čikagos lietuvių
telkinys sulaukė tautiečių iš
Los Angeles - Dramos sam
būrio, kuris parodė minėtą
veikalą, ir šeimos dramos pa
slaptis išaiškėjo. Spektaklis
įvyko Jaunimo centre, renginį
organizavo JAV LB Kultūros
taryba, pirmininkė Marija Re
inienė. Ji pasibaigus spektak
liui dėkojo svečiams, „kurie
karts nuo karto atvyksta ir
sužiba Čikagos scenoje”.
47-eri metai nenutrūksta šio
sambūrio veikla. Kaip sakė at
sakomajame žodyje sambūrio
valdybos pirmininkė Ema Do
vydaitienė, „mes vaidinsime,
kol jūs ateisite žiūrėti”. Šie
metinį spektaklį režisavo Pet
ras Maželis, kostiumų autorė
Ema Dovydaitienė, apšvie
timas Algimanto Žemaitaičio.
Programos viršelio ir plakato
dail. Petras Aleksa. Vaidme
nis atliko: Daiva Kamaraus
kaitė (vaidinusi dramos hero
ję Ritą Kalnėnienę), Edita
Taytelis (Augustė Macienė),
Aleksas Mickus (Mykolas
Kalnėnas), Juozas Pupius
(Kleopas Gulbinas), Rolandas

Žukauskas (Jurgis Balsys),
Juozas Raibys (Karpinskis).
Kaip po spektaklio „Draugo”
korespondentei sakė režisie
rius Petras Maželis (ir kaip
iš tarties suprato žiūrovai), di
desnė dalis vaidintojų yra
naujosios imigrantų bangos
atstovai. Kai kuriems iš jų
scenoje iki tol buvo tekę dirbti,
o pagrindinio vaidmens at
likėjai Daivai Kamarauskaitei
tai buvo debiutas scenoje. Šio
spektaklio premjeros du spek
takliai jau įvyko Los Angeles,
planuojama jį dar parodyti
Clevelande. Paklaustas apie
Dramos sambūrio planus reži
sierius pasakė, kad paskelb
tas dramos konkursas, ieš
koma naujo veikalo. Dramos
sambūris kasmet pastato
daugmaž po spektaklį. Kitas
režisierius - Algimantas Že
maitaitis jau projektuoja sta
tyti vieną iš Anatolijaus Kai
rio veikalų.
Jaunimo centro Čikagoje
salė buvo artipilnė, ir tai buvo
neblogas rodiklis, juk ir profe
sionalų iš Lietuvos pasirody
mus ne visada stebi perpildyta
salė. Kai kurie žiūrovai skun
dėsi, kad gale salės nebuvo
girdėti, kai kam iš vyresniųjų
sunkiau buvo pagauti naujai
iš Lietuvos atvykusių artistų
greitakalbę (kaip ir ketvirta
dieniais per Lietuvių televiziją

ATSISVEIKINAMA SU TRIMIS JAUNAIS
LIETUVIAIS
Į Michigan ežerą žvejoti iš
vykę trys jauni vyrai — 31
metų amžiaus Tauras Gaižu
tis ir metais už jį jaunesnis
brolis Rimas bei iš Lietuvos
pasisvečiuoti atvažiavęs jų
pusbrolis (28 m.) Martynas
Meškauskas nepasirodė prie
velykinio stalo.
Jų paieška Michigan ežere
ir pakrantėse tęsėsi ne vieną
dieną. Toje paieškoje dalyvavo
JAV Pakrančių apsaugos, Či
kagos policįjos departmento,
Kanados ginkluotųjų pąjėgų
vyrai su laivais, sraigtaspar
niais ir lėktuvu, pritaikytu
naktinei žvalgybai. Tik ba
landžio 4 dieną jų valtis
„Jūra” buvo rasta ir ištraukta
iš Calumet Harbor laivų kana
lo dugno, maždaug mylios ats
tumu nuo Hammond, IN, prie
plaukos, iš kur šie jauni vyrai
buvo pąjudėję. Galvojama,
kad ši 30 metų senumo valtis
netikėtai apsivertė ir nusken
do, nes neturėjo įrangos, ap
saugančios nuo tokios nelai
mės, kuri yra reikalaujama
naujesnės gamybos laiveliuo
se.
Dingusiųjų vyrų kūnų ieško
jo narai su specialia apranga,
tačiau iki šiol nesurado.
Apie šį įvykį garsas pasklido
ne tik po Čikagą bei jos apy
linkes, bet ir po visą Ameriką,
net ir Lietuvą, kadangi vienas
dingusiųjų buvo iš ten atvy
kęs. Bene plačiausiai rašė
„Chicago Tribūne” ir Michigan
City, IN, išeinantis „The News
Dispatch” laikraštis. Dažnai

apie įvykį matėme televizijos
ekranuose, girdėjome per
amerikiečių radijo stotis.
Ilgą laiką dingusiųjų vyrų
artimieji nenorėjo susitaikyti
su mintimi, kad jų jau nėra
gyvųjų tarpe. Su Cicero lietu
vių telkinyje gyvenančiu bro
lių Gaižučių tėvu Broniumi
besikalbant net ir penkioms

transliuojamos „Panoramos”
laidos diktorius), bet vakarą
maloniai praleido visi: buvo
proga pabendrauti, pagirti ar
pakritikuoti veikalą, aktorius
ar režisierių, kiekvienam pa
gal išmanymą ir pomėgius.
Vilniaus akademinio dramos
teatro aktorė Irena Leona
vičiūtė gyrė Juozo Pupiaus
dikciją: jo kiekvienas žodis
buvo pagarbiai pateiktas; kaip
charakteringiausią vaidmenį
„Draugo” vyr. red. Danutė
Bindokienė vertino Juozo Rai
bio vaidintą „slidųjį” Karpinskį, o „Tėviškės žiburių” ko
respondentė Aldona Šmulkštienė džiaugėsi matydama
Jaunus,
lieknus,
gražius
žmones iš Lietuvos”. „Vaidinkim ir būkim gyvi, - kaip
išvadą galime panaudoti Ire
nos Leonavičiūtės žodžius. Man kelia pagarbą šis teatras,
kuris šitiek metų gyvuoja. Aš
atsimenu Vincą Dovydaitį su
tokia pat raiškia kalba kaip
Juozo Pupio, - jo kiekvienas
žodis buvo sodrus. Dovydaitis
įkūrė šitą teatrą. Aš mačiau jo
spektaklius dar prieš 30 metų,
- mat mano sesuo gyvena Los
Angeles. Čia jos draugai.
Jaučiu pagarbą žmonėms, ku
rie veikia, ne tik kitus kriti
kuoja”.
Na, o jeigu kas neturėjo gali
mybės pamatyti Los Angeles
dramos sambūrio pastatytos
Viktoro Mariūno 5 paveikslų
dramos „Melas šventykloje”,

trumpai papasakosime, kad ji
liktų ir istorijai. Į Ameriką at
vyksta dvi seserys: našlė Au
gustė ir Rita, kuri mano, kad
jos vyras partizanas žuvęs.
Apsukri Augustė ištekina savo
seserį Ritą už turtingo pulki
ninko. Bet štai į Ameriką iš už
„geležinės uždangos” prasi
veržia buvęs partizanas Myko
las. Rita, vis tebemylinti savo
pirmąjį vyrą, meta pulkininką
ir susiranda savo Mykolą.
Meilė, praėjusi įvairius išban
dymus, dramaturgo ir reži
sieriaus sprendimu, pabaigoje
triumfuoja.
Pasibaigus spektakliui Los
Angeles Dramos sambūrio na
rius gėlėmis apdovanojo būrys
Čikagos teatro aktorių. JAV
LB Kultūros tarybos pirmi
ninkė, globojanti šį teatrą,
pranešė, kad dar birželio
mėnesį čikagiškius žiūrovus į
savo spektaklį pakvies ir
Čikagos „Žaltvykslės” teatras,
kuris šiemet turi naują, kū
rybingą režisierę Iloną Če
paitę iš Lietuvos, režisūrinį
išsilavinimą įgijusią Klaipėdos
universitete.
Po spektaklio, kurio rekvizi
tu Čikagoje rūpinosi JAV LB
Kultūros tarybos vicepirmi
ninkas Leonas Narbutis, ir
aktoriai, ir žiūrovai bendravo
Jaunimo centro kavinėje, val
gydami cepelinus ir gerdami
kavą.
Audronė V. Škiudaitė

JAV LB Kultūros tarybos pirmininkė Marija Reinienė ir Los Angeles Dra
mos sambūrio valdybos pirmininkė Ema Dovydaitienė po spektaklio.

dienoms praėjus nuo jų iš
plaukimo ežeran, jis dar nebu
vo praradęs vilties. Tėvas mi
nėjo, kad to lemtingo šeštadie
nio rytą jo sūnūs trumpam
buvo užvažiavę pas jį; tada jis
negalvojo, kad tai bus paskuti
nis jų pasimatymas.
Užpraėjusį savaitgalį pra
dėtos rengti jų prisiminimo
pamaldos. Pirmos šv. Mišios
už šiuos jaunus vyrus buvo su
rengtos balandžio 5 d. Beverly

Tauras Gaižutis

Shores, IN ir, miestelyje esan
čioje Šv. Onos bažnyčioje. Jas
čia suruošė tos parapijos kle
bonas amerikietis ir jose daly
vavo arti šimtinės žmonių. Ki
tą dieną į tą mažą bažnytėlę,
turinčią 200 sėdimų vietų, su
gūžėjo apie 350 asmenų, dau
giausia jaunų žmonių iš Lietu
vos, atsisveikinti su iš ežero
nesugrįžusiais draugais.
Čia šv. Mišias aukojo kun.
dr. Kęstutis Trimakas, kuris
pasakė ir specialiai tai dienai
pritaikytą pamokslą. Kaip
mums teigė Mišioms patarna
vęs žurnalistas Vytautas Kasniūnas, beveik visi čia priėmė
ir Šv. Komunįją. Iš bažnyčios
gana daug Mišiose dalyvavu
sių pasuko prie netoliese esan
čio Michigan ežero, kuris nu
sinešė šių jaunų vyrų gyvybes.
Balandžio 9 d. šv. Mi
šios už brolius Rimą ir Taurą
Gaižučius bei Martyną Meš
kauską buvo aukotos ir Švč.
Mergelės Marįjos Gimimo parapįjos bažnyčioje Marųuette
Parke. Čia jas atnašavo Gai
žučių mokslo draugas, dabar
dirbantis St. Benedict parapi
joje, kun. Jason Malave. Žmo
nių buvo susirinkę labai daug
— panašiai kaip ir sekmadie
niais.
Ed. Šulaitis

KALENDORIUS

Rimas Gaižutis

Balandžio 16 d.: Algedė, Bene
diktas Juozapas, Bernadeta, Gražvy
das, Kalikstas.
Balandžio 17 d.: Anicetas, Gied
rius, Sigita, Skaidra.
Balandžio 18 d.: Apolonijus, Eitvilas, Eleuterijus, Girmantė, Laura,
Totilė, Undinė.

